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Abstract
The epidemic of COVID-19 and its associated acute respiratory syndrome has posed an unprecedented
challenge in identifying effective drugs to prevent and treat it. Due to the high prevalence of this disease and the
high number of people at risk, medical staff needs accurate evidence regarding effective drug treatments for this
infection. There is currently no effective treatment for COVID-19. But the rapid development of knowledge about
the virology of SARS-CoV-2 provides a significant number of potential pharmacological targets. Evidence
suggests that the data provided on the efficacy of hydroxychloroquine is contradictory, but it seems that
Remdesivir, although not yet approved by the US Food and Drug Administration, has strong laboratory activity
against the virus is the most promising drug treatment. In addition to these results, some clinical trials have ruled
out the effectiveness of Oseltamivir and limit the use of corticosteroids. Also, current clinical evidence does not
support the use of angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blockers in patients with
COVID-19.
The COVID-19 epidemic is the largest global public health crisis of the present era since the outbreak of the
flu pandemic in 1918. The speed and volume of clinical trials that have begun to examine potential treatments for
COVID-19 indicate the urgent need to find the optimal treatment for this problem as soon as possible, which has
not yet been conclusively effective.
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چکیده
همهگیری کووید 11-و نشانگان حاد تنفسی ناشی از آن ،چالشی بی سابقه برای شناسایی داروهای مؤثر جهت پیشگیری و درمان آن
ایجاد کرده است .با توجه به سرعت بالای همه گیری این بیماری و بالا بودن تعداد افراد در معرض خطر ابتلا ،کادر درمانی نیاز به شواهدی
دقیق در رابطه با درمانهای دارویی مؤثر این عفونت دارند .درحال حاضر هیچ روش درمانی مؤثر برای درمان کووید 11-وجود ندارد .ولی
سرعت گسترش دانش در مورد ویروسشناسی  SARS-CoV-2تعداد قابل توجهی از اهداف بالقوه دارویی را فراهم میکند .شواهد بدست
آمده حاکی از این است ک ه اطلاعات ارائه شده در خصوص میزان اثربخشی هیدروکسی کلروکین ضدو نقیض است ولی به نظر میرسد که
داروی رمدسیویر اگرچه تا کنون تاییدیه سازمان غذا و داروی ایالات متحده را نگرفته است ولی با فعالیت آزمایشگاهی قدرتمند خود در برابر
این ویروس امیدوارکنندهترین درمان دارویی باشد .در کنار این نتایج برخی کارآزماییهای بالینی اثربخشی  Oseltamivirرا منتفی و مصرف
کورتیکواستروئیدها را نیز با محدودیتهای زیادی روبرو دانسته اند .همچنین شواهد بالینی فعلی ،از مصرف مهارکنندههای آنزیم تبدیلکننده
آنژیوتانسین یا مسدودکنندههای گیرنده آنژیوتانسین در بیماران مبتلا به کووید 11-پشتیبانی نمیکنند.
همهگیری کووید 11-بزرگترین بحران بهداشت عمومی جهانی عصر حاضر از زمان شیوع آنفولانزای همهگیر در سال  1118است .سرعت
و حجم کارآزماییهای بالینی که برای بررسی روشهای درمانی بالقوه برای کووید 11-آغاز شده است نشان دهنده نیاز مبرم به یافتن هرچه
سریعتر درمان بهینه برای این معضل است که تاکنون بصورت قطعی مؤثر نبوده است.
کلیدواژهها :کووید ،11-کروناویروس ،دارودرمانی ،عوامل ضدویروسی ،عوامل ایمنی شناسی.
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روشها
جستجوی مقالات بدون در نظر گرفتن زمان در بانکهای
اطلاعاتی  PubMed ،Web of Sciences ,Scopusو موتور
جستجوگر گوگل اسکولار و با استفاده از اصطلاحات “کووید-
”,”SARS-CoV-2”, “2019-nCOV”, “Treatment”, " 11
 Therapeutics", “Drug Therapy”,و تمام ترکیبات احتمالی
در عناوین ،چکیدهها و واژههای کلیدی انجام گردید .پس از آن
مقالات کارآزمایی بالینی ،گزارشات بالینی ،گزارش موارد و
پیشنهادات مربوط به داروهای بالقوه علیه کووید 11-استخراج و به
طور خلاصه بررسی شد (جدول .)1
معیار ورود :معیار اصلی ورود به مطالعه گزارش داروهای
مورد استفاده در درمان بیماری کووید 11-بود.
مجله طب نظامي
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در اواخر دسامبر سال  2011برای اولین بار مواردی از بروز
پنومونیهایی با علل ناشناخته در ووهان چین به دفتر سازمان
بهداشت جهانی ( )WHOدر این کشور گزارش گردید ( .)1پس از
بررسیهای بهعمل آمده ،عامل این پنومونیها نوعی ویروس از
خانواده کرونا ویروسها معرفی و با عنوان کروناویروس 2
( )SARS-CoV-2شناخته شد ( .)2در ابتدای بروز همهگیری،
بیماران مبتلا به این ویروس ،علائمی شبیه به سرماخوردگی شامل
سرفه ،تنگی نفس و تب داشتند ( )9ولی با گذشت زمان ،عوارض
دیگری نیز مانند نارسایی چند اندام ،ادم ریوی ،پنومونی و سندرم
حاد تنفسی ( )ARDSدر بیماران مشاهده شد (.)4
شیوع سریع این ویروس و نگرانیهایی که به دنبال داشت
باعث شد تا سازمان جهانی بهداشت در تاریخ  91ژانویه  2020یک
اورژانس جهانی اعلام کرده و بعد از مدت کوتاهی در  11مارس
 2020این بیماری را به عنوان یک بیماری همهگیر معرفی نمود
( .)5بر اساس آمارهای منتشر شده توسط  WHOتا تاریخ 26
ژوئن  ،2020تعداد  1،419،281مورد ایتلا و  482.090مورد مرگ
در اثر این بیماری ثبت شده است (.)6
عامل بیماری کووید 11-یک ویروس  RNAدار بوده ( )0و
در درجه اول سیستم تنفسی انسان را مورد هدف قرار میدهد (.)8
از آنجا که نحوه بیماری زایی و تکثیر این ویروس بهطور کامل
مشخص نیست ،در حال حاضر هیچ واکسن یا درمان قطعی علیه
آن وجود ندارد .بنابراین ،داروهای مورد استفاده بر علیه SARS-
 CoV-2عمدتا بر اساس اثربخشی آنها بر روی گونههای قبلی
کروناویروس یعنی  SARS-CoVو  MERS-CoVمیباشد
( .)5از این رو معرفی درمانهای بالقوه کووید 11-میتواند امری
اساسی و نجات بخش باشد .بر این اساس ،در این مطالعه مروری
پرکاربردترین داروهایی که به شکل بالقوه برای درمان کووید11-
مورد استفاده قرار میگیرند ،بهطور خلاصه بررسی شده است.

چندین مقاله ،داروهایی که به طور بالقوه برای درمان کووید-
 11مؤثر است را ارائه دادهاند که بیشتر این پیشنهادات مبتنی بر
کارآزماییهای بالینی ،گزارشهای بالینی و سوابق تأثیر آنها بر
سارس و مرس است .در این مطالعه داروها در دو دسته داروهای
ضد ویروسی و تعدیل کنندههای سیستم ایمنی قرار میگیرند.
الف .داروهای ضد کروناویروس
Remdesivir .1
( )GS-5734( Remdesivirرمدسیویر) یک محصول
مونوفسفورامیدات از آنالوگ آدنوزین میباشد که دارای طیف
گسترده ضدویروسی از جمله Paramyxoviruses ،Filoviruses
 Pneumovirusesو  Coronavirusesمیباشد ( .)1،10در
شرایط آزمایشگاهی ،رمدسیویر بسیاری از ویروسهای انسانی و
حیوانی آزمایش شده از جمله  SARS-CoV-2را مهار میکند
( )10-12و اثرات ضد ویروسی و بالینی را در مدلهای حیوانی
SARS-CoV-1و مرس نشان داده است (.)19،14
رمدسیویر مهارکننده قوی در تکثیر  SARS-CoV-2در
سلولهای اپیتلیال مجاری هوایی بینی و برونش انسان است (.)15
رمدسیویر وریدی برای درمان بیماری ویروس ابولا مورد بررسی
قرار گرفته که در آن به اندازه کافی قابل تحمل بوده اما اثر بخشی
درمانی کمتری نسبت به چندین آنتی بادی مونوکلونال داشته است
( .)16این دارو در طی چند ماه گذشته در بیماران مبتلا به کووید-
 11در برخی کشورها مورد استفاده قرار گرفته است ) (17و
مطالعات موردی از مزایای این دارو برای درمان بیماران مبتلا به
کووید 11-خبر داده است) .(17-19همچنین دو مطالعه بالینی به
استفاده از رمدسیویر در عفونتهای تنفسی شدید ( )20یا خفیف
( )21توسط  SARS-CoV-2اشاره دارند.
Favipiravir .2
یکی از جالبترین داروهایی که در حال حاضر علیه SARS-
 CoV-2در دسترس میباشد Favipiravir (T-705) ،است .این
دارو یک مهارکننده  RNAپلیمراز وابسته به ) RNA (RdRpکه
در بیماران آلوده به ویروس ابولا مورد استفاده قرار گرفته است (.)22
 Favipiravirبه عنوان یک ترکیب ضدویروسی جدید در حال
گذراندن آزمایشات بالینی برای درمان آنفولانزای انسانی است
( .)29،24این دارو در بین دیگر داروهای ضد آنفلوانزا عملکرد
منحصر به فرد داشته ،بدین شکل که مستقیما  RNAپلیمراز
ویروسی را مهار میکند ( .)26 .25و در شرایط آزمایشگاهی و برخی
از موارد کارآزمایی بالینی اثر مهاری بر روی انواع ویروسهای
 RNAدار بیماریزا نشان داده است (برخی از نمونههای آن عبارتند
از :ویروس جونین (عامل تب خونریزی دهنده آرژانتینی) ،تب دره
ریفت ،ویروس تب زرد ،ویروس نیل غربی ،ویروس انسفالیت اسبی،
تب برفکی و ویروس نورواک ( )20،28با این حال ،اثر ضد ویروسی
آن در بیماران مبتلا به کووید 11-به پشتیبانی دادهها نیاز دارد.
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هیدروکسیکلروکین آنالوگی از داروی کلروکین با احتمال
وقوع تداخل دارویی کمتر است که هر دو سابقه طولانی در درمان
مالاریا دارند ( .)42اثرات ضدویروسی آنها در برابر ویروس نقص
ایمنی بدن ( )HIVمورد بحث بوده است که این امر با مهار ورود
ویروس به سلولهای میزبان انجام میپذیرد .مکانیسم دیگر اثر
ضد ویروسی این داروها مربوط به تغییر پس از ترجمه پروتئینهای
تازه سنتز شده از طریق مهار گلیکوزیله شدن است (.)49
در یک کارآزمایی بالینی بیماران مبتلا به کووید ،11-تحت
درمان با هیدروکلروکین همراه با ترکیب ضد باکتری آزیترومایسین،
 %100بهبودی از نظر بار ویروسی در مقایسه با بیماران تحت درمان
با هیدروکلروکین به تنهایی ( )٪50.1و گروه کنترل ()٪12/5
گزارش شد ( .)44اثر بخشی بالینی هیدروکلروکین در SARS-
 CoV-2تأیید شده است ( )45و پیشنهاد شده که این دارو به عنوان
جایگزین کلروکین مورد استفاده قرار گیرد (.)46
 SARS-CoV-2بسیاری از زنان باردار را در معرض خطر
عفونت قرار داده است (چندین مورد آلوده گزارش شده است) .در
برخی مطالعات با توجه به مشخصات ایمنی زنان باردار توصیه
میشود ،هیدروکلروکین به جای کلروکین به عنوان یک راه حل
درمانی بالقوه برای این بیماران در نظر گرفته شود .مهمتر از همه،
حداکثر دوز قابل تحمل برای هیدروکلروکین  1200میلی گرم
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چندین کارآزمایی بالینی در حال ارزیابی این ماده ضد ویروسی ،در
رژیمهای ترکیبی مختلف هستند (.)91-21
Kaletra (Lopinavir/Ritonavir) .9
محصول ترکیبی  Lopinavir/Ritonavirکه تحت نام
تجاری ( Kaletraکلترا) به بازار عرضه میشود .به عنوان یک
مهارکنندههای پروتئاز از جدا شدن پیشسازهای Gag-Pol
 polyproteinجلوگیری میکند که نتیجه آن تشکیل ذرات
ویروسی نابالغ و غیر عفونی است .در واقع اثر ضدویروسی اصلی
داروی کلترا به دلیل وجود  Lopinavirدر این ترکیب است و
 Ritonavirبکار برده شده در این ترکیب با مهار سیتوکروم P450
 ،خانواده  3A4متابولیزه شدن  Lopinavirرا مهار کرده و باعث
افزایش غلظت سرمی  Lopinavirمیشود ( .)92این دارو در
ترکیب با سایر عوامل ضد ویروس برای درمان عفونت  HIVدر
بزرگسالان و کودکان مورد استفاده قرار میگیرد (.)99
پارهای از گزارشها حاکی از تأثیر مثبت
 Lopinavir/Ritonavirدر درمان کووید 11-میباشند (.)94،95
در حالی که در برخی از مطالعات دیگر ،هیچ نشانهای از بهبود بالینی
فراتر از استانداردهای مراقبتی ،پیدا نکردند (.)96 .99
چندین کارآزمایی بالینی شامل درمان Lopinavir/Ritonavir
در مقایسه با استفاده از داروهای دیگر برای کووید 11-شامل
 )40،41( Xiyanping ،)91( ،TCM ،)90،98( Arbidolو
 )42( Danoprevir-ritonavirدر حال انجام است.

روزانه است ،که دارای اثر ضدویروسی معادل  050میلی گرم
کلروکین (با حداکثر دوز قابل تحمل  500میلی گرم) میباشد (.)40
تاکنون نتایج مطالعات انجام شده در مورد اثرات کلروکین و
هیدروکلروکین بر علیه کووید 11-امیدوار کنندهتر از آزمایشهای
قبلی در سایر بیماریهای ویروسی است .علاوه بر این ،این داروها
کم هزینه و تا حدی بیخطر هستند و در کشورهای بومی مالاریا
کاملا در دسترساند ( .)48با این حال به تازگی در مطالعه لاکردا و
همکاران به عنوان اولین کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی که
کلروکین را آزمایش کرده ،پس از فوت  11بیمار دریافت کننده
کلروکین در گروههای مداخله و کنترل ،اظهار شده است که" :تنها
نتیجهای که میتوان به دست آورد این است که این دارو در
دوزهای بالا ،بی خطر نیست" و هیدروکلروکین به ظاهر اثرات
سمی کمتری در درمان بیماران مبتلا به علائم شدید کووید 11-دارد
( .)41در حال حاضر ،اثر کلروکین و هیدروکلروکین بر بیماران مبتلا
به ذاتالریه ناشی از  nCoV-2011به عنوان داروی پیشگیری در
یک کارآزمایی بالینی ،در حال بررسی است (.)49،44
Arbidol .5
 ،Arbidolکه با عنوان  Umifenovirنیز شناخته میشود ،در
روسیه و چین برای درمان عفونتهای ویروس آنفلوانزا مورد
استفاده قرار گرفته است .این دارو اثرات منفی قابل توجهی ندارد و
برای درمان  SARS–CoV-1نیز به کار گرفته شده است.
مکانیسم ضد ویروسی  Arbidolدر برابر آنفولانزای  Aو  Bشامل
مهار امتزاج ویروسی با غشای سلول هدف است که مانع از ورود
ویروس به آن میشود (.)50
در مطالعه ژو و همکاران نتایج نشان داده است که مونوتراپی
 Arbidolممکن است در درمان کووید 11-برتر از
 Lopinavir/Ritonavirباشد ( .)51همچنین ،چندین کارآزمایی
بالینی برای بررسی اثرات درمانی  Arbidolبر علیه کووید 11-در
حال انجام است که شامل  Arbidolدر مقایسه با درمان پایه ()52
میباشد .علاوه بر این مطالعات دیگری نیز موجود است که اثرات
 Arbidolرا با  )90( Oselmativirو Lopinavir/Ritonavir
( )98مقایسه کردهاند.
Oseltamivir .6
 Oseltamivirداروی دیگری است که برای درمان آنفولانزای
 Aو  Bتأیید شده است ( .)59این دارو متعلق به خانواده
مهارکنندههای نورامینیدازهای ویروسی است ( )54و به تبع آن،
انتشار ذرات ویروسی از سلولهای میزبان را مسدود کرده و باعث
کاهش انتشار ویروس در مجاری تنفسی میشود (.)59
استفاده از  Oselmativirدر طی اپیدمی کووید 11-چین ،با یا
بدون آنتیبیوتیکها و کورتیکواستروئیدها گزارش شده است (.)51
همچنین در مطالعه لی یو و همکاران بیان شده است که ترکیبی
از  Arbidolو  Oselmativirمیتواند در کاهش مرگ و میر
بیماران مؤثر باشد ( .)96با این حال یافتههای جدید حاکی از این
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Intravenous Immunoglobulins (IVIG) .1
 IVIGیک محصول خونی است که از پلاسما افراد سالم
استخراج شده و سرشار از آنتیبادیهای باکتریایی و  IgGضد
ویروسی است تزریق .مداوم میتواند سطح  IgGدر سرم را بهبود
ببخشد و به طور مؤثری پاتوژنها در مجاری تنفسی بیماران را
خنثی کرده و منجر به بهبودی و کوتاه شدن سیر بیماری شود.
همچنین  IVIGمیتواند دفاع بدن را بهبود داده ،گیرندههای مرتبط
با سلول هدف را مسدود و از آسیب رساندن بیشتر پاتوژن به سلول
هدف جلوگیری نماید (.)55
بیماران با یک دوره بالینی شدید از عفونت ،SARS-CoV-2
سطح بالاتری از سیتوکینهای ضد التهابی دارند ( ،)2از طرفی دیگر
نشان داده است که  IVIGبا توجه به اثرات محافظتی در مقابل
پاتوژنهای وارد شده به بدن در درمان اختلالات التهابی مؤثر است
( .)56از این رو IVIG ،یک گزینه درمانی در بیماران کووید11-
که به التهاب شدید مبتلا هستند ( )50در نظر گرفته شد.
تا به امروز ،تعدادی از مکانیسمهای ممکن برای ایمنی و اثرات
ضدالتهابی  IVIGدرمانی شرح داده شده است ( .)51 .58از جمله
میتوان اثرات ضد انعقادی ( ،)60خنثیسازی آنتی بادیهای
ایدیوتایپیک بیماریزا ( ،)61تنظیم ایمنی از طریق مهار گیرنده Fc
( ،)62 .56تقویت سلولهای  Tتنظیم کننده ( )69و مهار تمایز
 )64( Th17را نام برد .بنابراین IVIG ،میتواند واسطهگر طیف
گستردهای از اثرات زیستی در سیستم ایمنی از طریق اثر بر انواع
مختلف سلولهای خونی باشد ( .)64با در نظر گرفتن این موارد،
اثرات ایمنی  IVIGممکن است در مدیریت بیماری کووید11-
مفید باشد ،اما این امر باید به صورت بالینی تأیید شود (.)65
نتایج مطالعه مرور سیستماتیک که به بررسی تاثیر استفاده از
 IVIGدر بهبود عفونت ناشی از  SARS-CoV-1پرداخته بود،
نشان داد که هنوز نقش  IVIGدر بهبود عفونت ناشی از SARS-
 CoV-1به طور کامل مشخص نیست (.)66
اگر چه برخی مطالعات استفاده از  IVIGرا در درمان
عفونتهای ناشی از مرس گزارش کردهاند .اما هیچ شواهدی مبنی
بر فعالیت ضد مرس یا داشتن کارایی خاصی در برابر آن گزارش
نشده است ( .)64این در حالی است که در مطالعه ماریه دیاز و
همکاران گزارش شده است که  IVIGمیتواند در درمان SARS-
 MERS-CoV ،CoV-1و  SARS-CoV-2مؤثر باشد (.)60
همچنین در مطالعه کائو و همکاران نتایج نشان داد که اگر درمان
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واقعیتاند که  Oselmativirدر شرایطی که ابتلای همزمان به
کووید 11-و آنفولانزا رد شده باشد ،اثر مثبتی در پاسخ درمانی
بیماران نخواهد داشت Oselmativir .در یک کارآزمایی بالینی با
چندین ترکیب از جمله هیدروکلروکین و  Favipiravirدر حال
آزمایش است (.)90

با  IVIGدر زمان مناسب و با دوز بالا ( 25گرم در روز برای  5روز)
شروع شود علاوه بر اینکه عارضه جانبی مهمی ندارد ،میتواند روند
پیشرفت بیماری را به طور مؤثر کم کرده و سبب بهبود پاسخ
درمانی در بیماران مبتلا به عفونت ناشی از کووید 11-گردد (.)68
علاوه بر این در مطالعه ژی و همکاران نتایج نشان داد که درمان
با استفاده از  IVIGدر بیماران کووید 11-مبتلا به پنومونی شدید
میتواند در مدت زمان کوتاهی شاخصهای درمانی و راندمان
درمان بیماران را با کارایی بالا بهبود بخشد ( .)61در حال حاضر
مطالعهی کارآزمایی بالینی با کد  NCT04261426در حال
بررسی اثرات استفاده از ایمونوگلوبولین انسانی در بیماران مبتلا به
ذات الریه ناشی از کووید 11-است (.)00
Tocilizumab .2
) Tocilizumab (TCZیک آنتیبادی مونوکلونال
( IL-6 )Interleukin 6نوترکیب انسانی است که به طور خاص
به گیرندههای  IL-6محلول و غشایی متصل و منجر به مهار
واسطههای پاسخ التهابی میشود ( .)01این دارو از دسته داروهایی
هست که برای درمان آرتریت روماتوئید و برخی دیگر از انواع
آرتریت به تأیید رسیده است ( .)02،09همچنین  Tocilizumabدر
درمان بیماران مبتلا به نشانگان آزادسازی سایتوکین ( Cytokine
 )release syndromeشدید نیز مؤثر است (.)04،05
نتایج مطالعه ای نشان داد ،با توجه به بروز نشانگان آزادسازی
سایتوکین در بیماران مبتلا به درجات شدید ،SARS-CoV-1
 MERS-CoVو  ،SARS-CoV-2استفاده از Tocilizumab
میتواند یکی از راههای درمانی برای بیماران مبتلا به کووید11-
باشد .همچنان که در یک مطالعهی کارآزمایی بالینی در چین که
دارای حجم نمونه کوچکی نیز بود نتایج نشان داد که این دارو
میتواند کارایی خوبی در درمان این بیماران داشته باشد (.)06
در مطالعه دیگری که توسط شیائولینگ و همکاران انجام شده،
بیان شده است که استفاده از  Tocilizumabهمراه با درمان اولیه
ضد ویروسی ،ممکن است یک درمان مؤثر در بیماران مبتلا به
کووید 11-شدید باشد ( .)00همچنین در مطالعه لو و همکاران نیز
عنوان شده که استفاده از داروی  Tocilizumabدر دوزهای مداوم،
ممکن است وضعیت بیماران مبتلا به کووید 11-که در شرایط
بحرانی قرار دارند را بهبود بخشد ( .)08برخی از دستورالعملها مانند
) IDSA (Infectious Diseases Society of Americaبیان
میکنند ،بیمارانی که دچار واکنش التهابی شدید مانند نشانگان زجر
تنفسی حاد ) (Acute respiratory distress syndromeباشند
یا بیماران مبتلا به نشانگان ترشح سیتوکین ،در صورتی که سطح
سرم  IL-6آنها بالا باشد ،میتوان در درمان آنها از Tocilizumab
استفاده کرد ( .)81-01علاوه بر مطالعات ذکر شده ،چندین مطالعه
کارآزمایی بالینی دیگر در زمینه ایمنی و کارآیی  Tocilizumabدر
معالجه پنومونی شدید حاصل از کووید 11-در بیماران بستری ثبت
شده و در حال انجام است (.)82،89
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Adalimumab .9
 Adalimumabیک آنتی بادی تک دودمانی است که با اثر
آنتاگونیستی بر فاکتور نکروز دهنده تومور‐آلفا ( )TNF‐αمانع از
پیشرفت التهاب در دستگاه گوارش خصوصا در افراد مبتلا به بیماری
کراون میشود ( .)84،85در حال حاضر  Adalimumabتنها
داروی مورد تأیید سازمان غذا و داروی ایالات متحده برای
هیدرآدنیت عفونی متوسط تا شدید است .نگرانی به دلیل بالارفتن
خطر بروز عفونتها در اثر استفاده از داروهای سرکوب کننده
سیستم ایمنی حائز اهمیت است .نتایج مطالعه مارک و همکاران
نشان داد که در افراد دریافت کننده درمانهای زیستی که منجر به
نقص ایمنی میشوند ،ابتلا به عفونتهای کامل ،عفونتهای
دستگاه تنفسی فوقانی و نازوفارنژیت در بیماران مبتلا به
پسوریازیس را افزایش میدهد (.)86
با توجه به اینکه خطر کووید 11-در افرادی که سیستم ایمنی
آنها سرکوب شده است هنوز ناشناخته است ،برخی از محققان
معتقدند که استفاده از عوامل سرکوبگر سیستم ایمنی میتواند
باعث افزایش خطر بروز و گسترش عفونت ناشی از کووید11-
گردد .همچنین پیشنهاد شده است که در صورت تأیید ابتلای افراد
به کووید ،11-تمام درمانهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و
زیستی ،متوقف گردد (.)80
Imatinib .1
 Imatinibیک داروی ضد سرطان خوراکی است که با مهار
فعالیتهای برخی از انواع گیرندههای تیروزین کینازی نقش مهمی
در رژیمهای درمانی لوسمی مزمن مغز استخوان ( )CMLو لوسمی
حاد لنفاوی ( )ALLایفا میکند ( .)88،81این دارو علاوه بر اثرات
ضد توموری شناخته شده ،در شرایط آزمایشگاهی خاصیت ضد
ویروسی در برابر  SARS-CoV-1و  MERS-CoVکه از نظر
خصوصیات ویروس شناسی با  SARS-CoV-2مرتبط هستند ،از
خود نشان داده است (.)10
در مطالعه ای بیان شده است که  Imatinibمیتواند نقش
مهاری در برابر  SARS-CoV-1و  ،MERS-CoVبه ویژه با
مسدود کردن مراحل اولیه عفونت کروناویروس ایفا کند (.)11
علاوه بر این شواهد بهدست آمده از مدلهای حیوانی ،نشان
میدهند که  Imatinibممکن است بتواند به عنوان سرکوب کننده
آرتریت روماتوئید با مهار کردن  IL-6و سایر سیتوکینهای التهابی،
پاسخ ایمنی بدن را تعدیل کند .همچنین اثرات مثبت این دارو در
کاهش التهاب مفصلی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ،آسم و
سایر اختلالات التهابی مزمن مانند بیماری کراون مشاهده شده
است .در مطالعه بلو و همکاران ،با توجه به نقش احتمالی Imatinib
به عنوان یک عامل ضد ویروس و مشخصات ایمنی قابل قبول،
توصیه شده است که این دارو به عنوان یک گزینه درمانی برای
پنومونیهای ناشی از کووید 11-مورد بررسی قرار گیرد (.)12
همچنین در مطالعه درون رایانه ( )in Silicoشبیه ساز کننده

پاتوفیزیولوژی بیماری ،که توسط نجات و همکاران انجام شد ،نتایج
نشان داد که  Losartanو  Imatinibدر کاهش علایم تنفسی ناشی
از کووید 11-مؤثر هستند ،اما این یافتهها نیازمند اعتبار سنجی در
مطالعات بالینی وسیعتر میباشند (.)19
Sivelestat .5
نشانگان زجر تنفسی حاد یک بیماری هیپوکسیک و تهدید
کننده حیات است که میتواند در افراد با بیماریهای مختلف
زمینهای و صدمات گوناگون ایجاد شود (.)14
نوتروفیل الاستاز ،سرین پروتئینازی است که توسط نوتروفیلها
تولید میشود و یک آنزیم بسیار مخرب بوده که با تخریب انواع
پروتئینهای خارج سلولی از جمله الاستین ،کلاژن ،سورفاکتانت ریه
و ایمونوگلوبولینها ،باعث تولید سیتوکینهای التهابی نیز میشود
(.)10-15
 Sivelestatمهارکننده نوتروفیل الاستازی است که باعث مهار
رقابتی نوتروفیلها ،سرکوب فراخوان آنها و کاهش التهاب ریهها
میشود ( .)18،11مهار پیشرفت آسیبهای ریوی با استفاده از این
دارو در مدلهای حیوانی اثبات شده ( )14و در حال حاضر ،استفاده
از این دارو در ژاپن به تصویب رسیده است (.)100،101
نتایج مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز شنگلان و همکاران
نشان داد که درمان با  Sivelestatممکن است نقش مهمی در
بهبود سطح  PaO2/FiO2داشته باشد ( .)102همچنین بر اساس
مطالعه مروری نائوکی و همکاران نیز Sivelestat ،برای درمان
علایم تنفسی حاد فواید امیدوارکنندهای از خود نشان داده است .با
این حال ،این یافتهها مبتنی بر دادههای محدود در انسان میباشد
و نیاز است که مطالعات بیشتری برای بررسی تأثیرات این دارو
صورت گیرد (.)14
Interferons (IFNs) .6
اینترفرونها ) (IFNsپروتئینهایی هستند که به گیرندههای
سطح سلول متصل میشوند و با اثر بر آبشارهای پیامرسانی JAK-
 STATو تنظیم رونویسی ژنهای کنترل شونده توسط
اینترفرونها ،تکثیر برخی ویروسها مانند ویروس هپاتیت  Bو C
را مهار میکنند ( .)109اینترفرون بتا دارای دو کلاس  1و  2بوده
که کنترل فرآیندهای تنظیمی گستردهای از سلولهای سیستم
ایمنی را بر عهده دارد .به طور مثال عملکرد سلولهای ارائه دهنده
آنتیژن ،ارتقای ظرفیت لنفوسیتهای  Bبرای ارائه آنتی ژنها،
تحریک لنفوسیتهای  Tو تولید سیتوکینهای التهابی تا حد زیادی
تحت کنترل این دسته از اینترفرونها است ( .)54نتایج نشان داده
است که اینترفرون بتا میتواند عملکرد ریوی را بهبود بخشد ()14
همچنین جلوگیری از همانندسازی ویروس  SARS‐ CoV-1و
 MERS–CoVدر شرایط برون تنی با این دسته از اینترفرونها
گزارش شده است (.)104
نتایج حاصل از مطالعات نشان میدهد چنانچه بیماران مبتلا
به کووید 11-که بهطور همزمان مبتلا به یک بیماری مقاوم به
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در بررسی نهایی مطالعات انجام شده نتایج نشان داد که داروی
رمدسیویر در درمان و بهبود علایم بیماران مبتلا به کووید 11-نقش
داشته است اما نتایج قطعی نیازمند مطالعات وسیعتر و جامعتر
میباشد Favipiravir .از جمله داروهایی است که دارای اثرات
درمانی مؤثر بوده و عوارض کمتری نیز دارد اما اثرات درمانی آن
نسبت به  Arbidolضعیفتر است .نقش مؤثر درمانی Arbidol
در مقابل کووید 11-در تمامی مطالعات بررسی شده گزارش شده
است که بررسی وجود عوارض به دنبال این دارو نیازمند انجام
مطالعات دقیقتری میباشد .همچنین در میان داروهای مورد
بررسی داروهای کلترا و  Lopinavir/Ritonavirدارای
ضعیفترین نتایج بوده که میتواند به عنوان عامل مهمی در تغییر
نگرش درمانگران در بکارگیری این داروها به تنهایی یا ترکیبی از
آنها باشد .علاوه بر این نتایج مطالعات انجام شده به منظور مقایسه
اثرات درمانی داروهای کلروکین و هیدروکلروکین تأیید کنندهی
ارجحیت استفاده از هیدروکلروکین در درمان بیماران مبتلا به
کووید 11-میباشد .در سایر مطالعات که بررسی داروهای
)،Adalimumab ،Intravenous Immunoglobulins (IVIG

 Imatinibو  Sivelestatپرداختهاند ،توصیه شده است که اگرچه
ممکن است این داروها در بهبود  ARDSو واکنشهای التهابی
مؤثر باشند اما تأیید استفاده از آنها نیازمند تحقیقات بالینی
وسیعتری میباشد .این در حالی است که )Interferons (IFNs
و  Tocilizumabدر صورتی که با یک داروی ضد ویروسی اولیه
مورد استفاده قرار بگیرند میتوانند به عنوان بخشی از درمان
بیماران مبتلا به کووید 11-مطرح شوند .با توجه به بحران به وجود
آمده در دنیا ناشی از همهگیری کووید 11-و لزوم دستیابی به درمان
مؤثر و قطعی ،نیاز به آزمایشهای بالینی بیشتر و مطالعات بزرگ
کنترل شده تصادفی به منظور تأیید نقش مؤثر ،مشخصات ایمنی
و عوارض جانبی همه داروهای مورد آزمایش بیش از پیش احساس
میشود.

] [ DOI: 10.30491/JMM.22.11.1130

مجله طب نظامي

دوره  ،22شماره  ،11بهمن 1911

نتیجهگیری

Downloaded from militarymedj.ir at 21:12 +0330 on Sunday December 5th 2021

درمان یا پیشرونده یا وضعیت بحرانی منجر به بستری در بخش
مراقبتهای ویژه هستند ( ،)01در صورتی که دچار نشانگان زجر
تنفسی حاد نباشند ( ،)105اینترفرون بتا به همراه یک داروی ضد
ویروس مانند  ،)106( Lopinavir/Ritonavirمیتواند یکی از
گزینههای درمانی در مبتلایان به کووید 11-باشد.
درمان اینترفرونی بر علیه  SARS-CoV-1و MERS-CoV
در آزمایشات زیادی ،در شرایط برونتنی و درونتنی ،به صورت
جداگانه یا در ترکیب با داروهای مختلف مانند
،Ribavirin
،Remdesivir
،Lopinavir/Ritonavir
کورتیکواستروئیدها و اینترفرون گاما مورد بررسی قرار گرفته است.
اینترفرون آلفا و بتا از نظر سیستماتیک در شرایط آزمایشگاهی نسبتا
کارآمد بوده و در مدلهای خاصی از حیوانات نیز موفق بودهاند ،اما
بهطور کلی نتوانستند بهطور قابل توجهی بیماری را در انسان بهبود
بخشند .با این حال با توجه به مطالعات انجام شده به نظر میرسد
که اینترفرون بتا-یک با توجه به فعالیت محافظتی خود بر روی
ریه ،مهمترین نوع اینترفرون برای درمان عفونتهای کورونا
ویروس باشد ( .)100با این وجود ،این اثر برای کاهش مرگ و میر
ناشی از نشانگان حاد تنفسی کافی نمیباشد (.)105
در مطالعه انجام شده توسط لطفی و همکاران نتایج نشان داد
که استفاده از اینترفرون در درمان  SARS-CoV-1مؤثر بوده است
( .)108این در حالی است که در مطالعهای با حجم نمونه بیشتر که
توسط ژائو و همکاران انجام شد نتایج نشان داد که استفاده از
اینترفرون در درمان  SARS-CoV-1نقشی ندارد ( .)101از سویی
دیگر در مطالعه ای نتایج حاکی از آن بود که اینترفرون بتا-یک
ممکن است یک درمان ایمن و آسان در برابر کووید 11-در مراحل
اولیه عفونت باشد و همچنین میتواند به عنوان رویکرد جدیدی از
درمان در کنار سایر اقدامات در نظر گرفته شود ( ،)100به علاوه در
مطالعه ایوان و همکاران بیان شده است که درمان زودهنگام ضد
ویروسی سهگانه با استفاده از  Lopinavir/Ritonavirو
 Ribavirinبه همراه اینترفرون بتا-یک بی خطر بوده و بهتر از
 Lopinavir/Ritonavirبه تنهایی میباشد (.)110
علاوه بر این در مطالعهی ژو و همکاران نتایج نشان داد که
درمان با اینترفرون آلفا  2bبا یا بدون  ،Arbidolبهطور معناداری
زودتر میتواند منجر به حذف ویروس از دستگاه تنفسی فوقانی
شده و سطح نشان گرهای التهابی  IL-6و ()C-reactive protein
را در مدت زمان کوتاهتری کاهش دهد (.)111
Corticosteroids .7
کورتیکواستروئیدها بهطور کلی برای کاهش پاسخهای التهابی
و آسیبهای حاد ریه در نظر گرفته شدهاند و از آنها برای سرکوب
سرریز سایتوکین و پاسخهای ایمنی در هنگام شیوع SARS-
 CoV-1و  MERS-CoVاستفاده شدهاند ( .)119 .112با این
وجود ،این مزیت ممکن است با برخی از عوارض جانبی ،از جمله
افزایش خطر ابتلا به عفونت ثانویه و به تعویق افتادن پاک سازی

ویروسی همراه باشد ( .)114اگرچه فواید کورتیکواستروئیدها در
درمان کووید 11-تأیید نشده است ،نتایج مؤثر آنها در درمان سایر
انواع ذاتالریه ویروسی قابل تأمل است ( .)115در مقایسه با
بیماران مبتلا به ذاتالریه ناشی از آنفولانزا که داروهای
کورتیکواستروئیدها باعث افزایش خطر مرگ و میر میشوند،
تحقیقات در بیماران مبتلا به  SARS-CoV-1و MERS-CoV
هیچ ارتباطی از کورتیکواستروئیدها با بقای بهتر نشان ندادهاند
( )112،116،110تا حدودی ،مشابه کورتیکواستروئیدها ،شواهد
موجود توجیه قابل قبولی برای استفاده مفید از داروهای ضد التهاب
غیراستروئید ( )Nonsteroidal anti-inflammatory drugsدر
معالجه بیماران مبتلا به کووید 11-ارائه نمیدهند (.)115
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مطالعه

روش کار

کای و همکاران ( 18
)118( )March 2020

کارآزمایی بالینی

چن و همکاران( April 15,

کارآزمایی بالینی

دارو(ها)
گروه اولFavipiravir:

کشور

چین

گروه دوم:

تعداد نمونه

 80بیمار( 95بیمار در گروه اول و 45
بیمار در گروه دوم)

Lopinavir/Ritonavir

گروه اول:
Favipiravir
گروه دومArbidol:

)98()2020

))111( ( April 2020
گرین و همکاران ( April
)10( )10, 2020

گزارش بالینی

Remdesivir

کائو و همکاران ( May 7,

کارآزمایی بالینی

گروه اول:

گروه دوم:دارونما

کارآزمایی بالینی

دنگ و همکاران( 11

)March 2020
()90

گروه دوم :درمان استاندارد
گروه اول:

چین

Hydroxychloroquine

)45( )2020

)120( )April 2020

امریکا،
کانادا،
اروپا،
ژاپن
چین

Lopinavir/Ritonavir

)99( )2020

فیلیپ و همکاران(–March

گروه اولRemdesivir:

چین

گروه دوم:گروه کنترل
 Hydroxychloroquineو

مطالعه مشاهده ای
کنترل نشده و Azithromycin
غیرمقایسه ای
کوهورت
گذشته نگر

گروه اولArbidol :
وLopinavir/Ritonavir

گروه دوم:
Lopinavir/Ritonavir

فرانسه

چین

عوارض جانبی کمتری در داروی  Favipiravirنسبت به گروه کنترل مشاهده شد.
 Favipiravirپاسخ درمانی بهتری در مورد کووید 11-از نظر پیشرفت بیماری و پاک سازی
ویروس از خود نشان داد.
در گروه استفاده از  Arbidolبیماران با سرعت بیشتری بهبود پیدا کردند(کمتر از  0روز) .این در
حالی بود که سرعت بهبود بیمارانی که از  Favipiravirاستفاده کردند بالاتر از  0روز بود.
عوارض جانبی ضد ویروسی  Favipiravirخفیف و قابل کنترل است.
 Remdesivirوریدی باعث بهبود چشم گیر زمان بهبود بالینی ،کاهش مرگ و میر یا کاهش
مدت زمان پاک سازی ویروس در مقایسه با دارونما نمی شود.
بهبودی در  96بیمار از  59بیمار ( )٪68مشاهده شد.

Remdesivir

را دریافت کردند)
 111بیمار ( 11بیمار در گروه اول و
 100بیمار در گروه دوم)
 62بیمار
( 91بیمار در گروه اول و  91بیمار در
گروه دوم)
 80بیمار(تمام بیماران داروی
 Hydroxychloroquineو
 Azithromycinرا دریافت کردند)
 99بیمار( 16بیمار در گروه اول و 10
بیمار در گروه دوم)

هیچ نشانه ای از بهبود بالینی فراتر از استانداردهای مراقبتی ،پیدا نشده است.

استفاده از  Hydroxychloroquineمی تواند به طور قابل توجهی زمان بهبودی بالینی را کاهش
داده و باعث افزایش جذب ترشحات ناشی از ذات الریه شود.
کشت ویروس از نمونه های تنفسی بیمار در  10/5درصد از بیماران در روز پنجم منفی بود .در
نتیجه بیماران با متوسط مدت ماندن پنج روز توانستند به سرعت از بخش عفونی مرخص شوند.
همچنین  Hydroxychloroquineدر نجات زندگی بیماران به صورت بالقوه و درمان بیماری
در مراحل اولیه نقشی اساسی دارد.
به نظر می رسدترکیب داروی Arbidolو  Lopinavir/Ritonavirنسبت به استفاده تنها از
داروی Lopinavir/Ritonavirدر به تاخیر انداختن بروز آسیب های ریوی ،کاهش امکان انتقال
ویروس به قسمت های تحتانی دستگاه تنفسی و دستگاه گوارشی مؤثر تر بوده و همچنین می
تواند غلظت ویروس را در مدفوع کاهش دهد.
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وانگ و همکاران (29

کارآزمایی بالینی

چن و همکاران( April 10,

چین

 240بیمار
( 116بیمار در گروه اول و  120بیمار
در گروه دوم)
 290بیمار( 158بیمار در گروه اول و
 01بیمار در گروه دوم)
 59بیمار(تمام بیماران داروی

نتیجه اولیه

] [ DOI: 10.30491/JMM.22.11.1130
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لی یو و همکاران( April

مطالعه مشاهده ای گروه اول:
کنترل نشده

)52()2020

)96()17, 2020.

چین

 58بیمار(تمام بیماران

Lopinavir/Ritonavir
گروه دومArbidol:

گروه سومOselmativir:
یون و همکاران ( 2020

مطالعه مشاهده ای
گذشته نگر

Intravenous
Immunoglobulin
)(IVIG

ژائو و همکاران ( 8 March

گزارش بالینی

Corticosteroid
وImmunoglobulin
)(IVIG

گزارش بالینی

Tocilizumab

)61()Apr 10

)121( )2020
شیائولینگ و همکاران
(| )00( )May 19, 2020
لو و همکاران ( 06 April
)2020
()08
ایوان و همکاران ( MAY

مطالعه مشاهده ای  Tocilizumabو
 Tocilizumabبه همراه متیل
گذشته نگر
پردنیزلون
کارآزمایی بالینی

)110( )30, 2020

گروه اول :اینترفرون بتا 1b

IVIG

را دریافت کردند)

چین

 10بیمار (تمام بیماران
Corticosteroid

چین
چین

چین

وLopinavir/Ritonavir

و )Immunoglobulin
 20بیمار (تمام بیماران داروی
Tocilizumabرا دریافت کردند)
 15بیمار ( 0بیمار داروی
 Tocilizumabو  8بیمار داروی
 Tocilizumabبه همراه متیل
پردنیزلون را دریافت کردند)
 120بیمار ( 86بیمار در گروه اول و
 41بیمار در گروه دوم ( گروه کنترل))

وRibavirin

استفاده از  Tocilizumabهمراه با درمان اولیه ضد ویروسی ،ممکن است یک درمان مؤثر در
بیماران میتلا به کووید 11-شدید باشد.
استفاده از داروی  Tocilizumabدر دوزهای مکرر ،ممکن است وضعیت بیماران مبتلا به کووید-
 11که در شرایط بحرانی قرار دارند را بهبود بخشد.

درمان زود هنگام ضد ویروسی سه گانه در گروه اول بی خطر بوده و بهتر از
 Lopinavir/Ritonavirبه تنهایی می باشد و باعث کوتاه شدن دوره پاک سازی ویروس و
کاهش اقامت در بیمارستان بیماران مبتلا به کووید 11-خفیف تا متوسط می شود.

گروه دوم:
ژوو و همکاران ( April

)111( )10, 2020

مطالعه مشاهده ای
گذشته نگر

Lopinavir/Ritonavir
گروه اولArbidol :
گروه دوم:اینترفرون آلفا 2b
گروه سوم:اینترفرون آلفا 2b
و Arbidol

مجله طب نظامي
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چین

 00بیمار ( 24بیمار در گروه اول و 0
بیمار در گروه دوم و  46در گروه سوم)

درمان با اینترفرون آلفا 2b
با یا بدون  ،Arbidolبه طور معناداری زودتر می تواند منجر به حذف ویروس از دستگاه تنفسی
فوقانی شده و سطح نشان گرهای التهابی  IL-6و  CRPرا در مدت زمان کوتاه تری کاهش دهد.
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چین

 504بیمار ( 251بیمار در گروه اول،
 250بیمار در گروه دوم و
 66بیمار در گروه سوم)

 Arbidolقادر است تا حد زیادی مرگ و میر در بیماران کووید 11-را کاهش دهد .ترکیبی از
 Arbidolو  Oselmativirممکن است نسبت به استفاده تنها از  Arbidolیا فقط استفاده از
 Lopinavir/Ritonavirبیشتر با کاهش مرگ و میر همراه باشد .همچنین هیچ مزایای درمانی
اثبات شده ای برای  Lopinavir / Ritonavirوجود ندارد.
 29نفر از  58بیمار در طی  28روز بستری 0 ،نفر در گروه  48ساعت و  16نفر در گروه کمتر از
 48ساعت درگذشتند.
شروع  IVIGبه مدت  48ساعت پس از بستری در  ICUدر کنار سایر درمان ها می تواند استفاده
از تهویه مکانیکی را کاهش ،مدت اقامت در بیمارستان را کوتاه و باعث بهبودی زودرس و درمان
مؤثر بیماران شود.
استفاده کوتاه مدت از دوزهای متوسط کورتیکواستروئید به همراه ایمنوگلوبولین نسبت به دوز های
کم ،در بهبود و کاهش وخامت حال بیماران مبتلا به کووید 11-نقش مؤثرتری داشته است.

Lopinavir/Ritonavir
گروه دومArbidol :

] [ DOI: 10.30491/JMM.22.11.1130

ژوو و همکاران( 10 April

مطالعه مشاهده ای گروه اول:
گذشته نگر

چین

 50بیمار ( 94بیمار در گروه اول و 16
بیمار در گروه دوم)

نتایج نشان می دهد که تک درمانی با  Arbidolممکن است در درمان کووید 11-برتر از
 Lopinavir/Ritonavirباشد.
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 همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله:نقش نویسندگان
،یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تأیید نهایی مقاله حاضر
.مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را میپذیرند

 از همه اساتیدی که در غنای مطالب:تشکر و قدرداني
.حاضر نقش داشتند تشکر و قدردانی میگردد
 نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
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