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 COVID-19نوعی بیماری عفونی است که شایعترین
عالئم آن تب ،خستگی و سرفه خشک است .برخی از
بیماران ممکن است درد و ناراحتی ،احتقان بینی،
آبریزش بینی ،گلودرد یا اسهال داشته باشند .این
عالئم بهطور معمول خفیف است و بهتدریج شروع می-
شوند ( .)1برخی از افراد آلوده شده اما عالئم خاصی را
بروز نداده و احساس ناخوشایندی ندارند .بیشتر افراد
(حدود  )% 08بدون نیاز به درمان خاص ،از این
بیماری بهبود مییابند ( .)31،1از هر  1نفری که مبتال
به  COVID-19میشوند 5 ،نفر بهطور جدی بیمار
شده و در تنفس دچار مشکل میشود .افراد مسن و
افراد دارای مشکالت پزشکی اساسی مانند فشار خون
باال ،مشکالت قلبی یا دیابت ،بیشتر احتمال دارد به
بیماری جدی مبتال شوند .افراد مبتال که دچار تب،
سرفه و مشکالت تنفسی میشوند ،باید به دنبال
مراقبت پزشکی باشند ( .)1این بیماری میتواند از
فردی به فرد دیگر از طریق قطرههای ریز منتشر شده
از بینی یا دهان در هنگام سرفه یا عطسه و بازدم فرد
بیمار منتقل شود .این قطرهها بر روی اشیاء و سطوح
اطراف فرود میآید .سپس افراد دیگر با لمس این
اجسام یا سطوح و سپس چشم ،بینی یا دهان خود به
این بیماری مبتال میشوند .افراد همچنین میتوانند در
صورت تنفس قطرهها از فرد مبتال به COVID-19
که سرفه یا عطسه میکند ،به این بیماری مبتال شوند
( .)41،1خطر ابتال به  COVID-19از افرادی که هیچ
عالمتی ندارند ،بسیار پایین است .با این حال ،بسیاری
از افراد مبتال فقط عالئم خفیفی را تجربه میکنند.
همچنین بهنظر میرسد خطر ابتال به  COVID-19از
مدفوع فرد آلوده کم است ( .)7در حالیکه تحقیقات
اولیه نشان میدهد که ویروس ممکن است در برخی
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سابقه حضور یا کار در بازار عمده فروش ماهی و
غذاهای دریایی را دارند .بازار مذکور بالفاصله در روز
اول ژانویه  1818تعطیل شد و اقدامات سالمت محیط
و گندزدایی در آنجا بهطور کامل به انجام رسید .چند
روز بعد پس از رد تشخیص آنفلوانزای فصلی،
آنفلوانزای پرندگان ،آدنوویروس ،کروناویروس سارس،
کروناویروس مرس و سایر عوامل بیماریزا ،در  1ژانویه
 1818یک کروناویروس جدید از زیرگونه بتا
کروناویروس بهعنوان عامل اصلی پاندمی تعیین شد
( .)3،1در ابتدا این ویروس به اختصار nCoV-2019
نام گذاری موقت شد تا مدتی بعد پس از بهدست
آمدن اطالعات بیشتر از آن  COVID-19نامیده شد.
اولین گزارش فوتی در مورد آن در  55ژانویه 1818
در چین گزارش شد و بهتدریج گزارش موارد مثبت
مبتالیان به این بیماری از کشورهای دیگر مثل تایلند،
ژاپن ،کره جنوبی ،ایران ،آمریکا و تایوان اعالم شده و
امروز به یک اپیدمی و حتی بیشتر از آن به یک
پاندمی و چالش بزرگ جهانی تبدیل شده است (.)4
حاصل این همهگیری بزرگ ،پر شدن تختهای
بیمارستانی ،خستگی مفرط تیمهای درمانی ،کمبود
شدید وسایل حفاظت فردی ،ابتال کارکنان بیمارستان،
کمبود نیروی انسانی و گسترش بیماری و نگرانی در
شهرهای مختلف چین و برخی کشورهای جهان بود
( .)15،4این بیماری جدید یک بیماری قابل انتقال از
حیوان به انسان محسوب میشود اما هنوز راههای
انتقال ،منشاء حیوانی ،راههای پیشگیری ،تظاهرات
دقیق بالینی آن مشخص نشده است و نیاز به مطالعه-
های بیشتر دارد .همچنین واکسنهای تهیه شده برای
درمان ،ایمنیزایی مناسبی علیه  nCoV-2019ندارند
و لذا پرسش از شرح حال سفر و تماس از بیماران تب
دار و بیماران دارای عالئم تنفسی نقش بسیار مهمی در
برنامه پیشگیری و کنترل این بیماری دارد (.)51،1
عالئم عمده بالینی ناشی از این ویروس شامل :تب،
سرفه و اشکال در تنفس است .میزان کشندگی
کروناویروس مقادیر متفاوتی را نشان میدهد ،اما در
مقایسه میزان مرگ و میر با ویروس  MERSبا درصد
کشندگی  31درصد میزان بسیار پایینی است .با این

حال مشکل عمده نگرانی در مورد این ویروس درصد
باالی انتقال آن نسبتبه سایر ویروسها است .تلفات
مرتبط با این ویروس جدید بهطور عمده مربوط به
افراد سالمند دارای بیماریهای زمینهای از جمله
سیروز کبدی ،فشار خون باال ،دیابت و بیماری
پارکینسون بودهاند (.)1

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

موارد در مدفوع وجود داشته باشد .شروع عالئم بالینی
این بیماری از 5تا  54روز و میانگین آن بهطور معمول
در حدود پنج روز است ( .)7،18نتایج تحقیقات

جدول  :5تحقیقات اخیر و نتایج حاصل از آنها در خصوص کروناویروس جدید یا nCoV-2019
منبع

نتایج

عنوان تحقیق

محقق

51

نتایج این تحقیق بیانگر شباهت  %78ژنومی  nCoV-2019با  SARS-CoVاست.

خصوصیات ژنومیک و اپیدمیولوژی

Lu et al

53

نتایج این تحقیق بیانگر مطابقت دومینهای خارجی رسپتورهای  nCoV-2019با ویروس
عامل سارس بوده و عالوهبر این قدرت  %11این ویروس در انتقال آلودگی از فردی به فرد
دیگر را بیان میکند.

54

51

nCoV-2019

شیوع پنومونی کروناویروسی جدید با
منشاء احتمالی از خفاش

Zhou et al

نتایج این گروه بیانگر مطابقت دومینهای اتصالی رسپتورهای  nCoV-2019با رسپتورهای
 ACE2در سلولهای انسان است.

پنومونی کوروناویروس جدید از بیماران
ذات الریه ای از چین

Zhou et al

نتایج این تحقیق نشان داد که دومین اتصال دهنده گیرنده یا  RBDدومین nCoV-2019

شیوع کروناویروس جدید از ووهان و
مدل سازی پروتئین  Sجهت بررسی خطر
انتقال به انسان

Xu et al

نتایج این تحقیق نشان از بیان بسیار باالی  ACE2بر روی مخاط حفره دهان و غنی شدن
سلولهای اپیتلیال زبان با این گیرنده است که بیانگر توانایی بالقوه حفره دهان برای ورود
 nCoV-2019به سلول ها است.

بیان باالی گیرندههای  ACE2از nCoV-

تعامل بسیار قویای با پروتئین  Sمولکولهای  ACE2انسانی دارند .این یافتهها نشان می
دهد که  ACE2نقش بسیار مهمی در ورود به سلول دارند.

 2019در سلولهای اپیتلیال مخاط دهان

است .اهمیت بیان  ACE2در حال حاضر مربوط به
احتمال ورود  COVID-19از طریق گیرندههای
اختصاصی آن است (.)57،51
با توجهبه نتایج حاصل از جدول فوق چنین بهنظر می-
رسد که  COVID-19تمایل بیشتری به ورود به
سلولهای روده داشته باشد .این درحالی است که
اولین بافتی که مورد حمله توسط این ویروس قرار
میگیرد ریه است .زیرا پس از ورود ویروس از طریق
مجرای دهان ،اولین بافت اختصاصی هدف این ویروس
ریه بوده و با توجهبه بیان باالی  ACE2در این بافت،
ورود ویروس تسهیل شده است ( .)51از طرفی این
ویروس توانایی ورود به بافتهای مختلف بیان کننده
 ACE2و ایجاد اختالل در آنها را دارد که چنین به
نظر میرسد فقط در موارد حاد این بیماری این اتفاق
رخ میدهد (.)14،55
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با توجهبه توانایی  nCoV-2019در آلوده کردن مخاط
دهان Hao Xu ،و همکارانش بهمنظور بررسی
مسیرهای احتمالی عفونت  nCoV-2019در مخاط
دهان ،بیان  ACE2را در حفره دهان بررسی کردند.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ACE2
عالوهبر اینکه میتواند در حفره دهان نیز بیان شود،
بلکه در سلولهای اپیتلیال حفره دهان بسیار غنی
است که این امر شرایط را برای آلودگی بیشتر با
 nCoV-2019فراهم میکند .بهعالوه ،میزان بیان
 ACE2در سایتهای مختلف دهانی نشان میدهد که
بیان آن در سلولهای زبانی بسیار باالتر از لثه است.
این نتایج حاکی از پتانسیل باالی حفره دهان و به-
خصوص زبان جهت عفونت و ورود nCoV-2019
است ( .)51همچنین میزان بیان  ACE2در سلولهای
مختلف اندامهای گوناگون بدن متفاوت است .جدول 1
بیانگر میزان بیان  ACE2در سلولهای مختلف بدن

Hao Xu et al
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گروهی از محققان در خصوص  nCoV-2019در
جدول  5نمایش داده شده است.

5/503

1/1

15

روده

1/45

1/1

511

کلیه

3/75

0/11

31

شکم

5/51

7/13

1

مجرای صفرا

5/31

1/01

18

کبد

5/17

1/13

31

حفره دهان

8/75

1/03

558

ریه

8/14

1/11

11

تیروئید

5/11

1/35

55

مری

5/0

1/58

51

مثانه

8/11

4/15

553

سینه

5/51

4/37

11

رحم

5/1

4/31

11

پروستات

پاتوژنز

کروناویروس

نوع

بتا

 Betacoronavirusبا حضور COVID-19

یا

کروناویروسها مربوط به زیرخانواده Coronavirinae
از خانواده  Coronaviridaeاز رده Nidovirales

107
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است و این زیر خانواده شامل چهار جنس:
،Betacoronavirus
،Alphacoronavirus
 Gammacoronavirusو  Deltacoronavirusاست.
 nCoV-2019متعلقبه خانواده کروناویریده ،زیر
خانواده کروناویرینه و جنس بتاکرونا ویروس است .در
این جنس عالوهبر کرونا ویروس جدید ویروسهای
 SARS ،MERS ،OC-43 ،HKU-1هم قرار دارد
( .)0دامنه میزبان و همچنین مناطق گرمسیری،
تغییرهای بسیاری را در بین انواع کروناویروسها نشان
میدهد .هدف ما در این قسمت فقط بررسی
Betacoronavirusها است که  COVID-19یکی از

اعضای نوظهور این جنس است ( .)0بهطور معمول،
آلفا-کروناویروسها و بتا-کروناویروسها توانایی آلوده
کردن پستانداران را دارند و دامنه آلودگی
کروناویروسهای نوع گاما و دلتا محدود به پرندگان
است .هر چند تعدادی استثناء در این بین وجود دارد
( .)31تا قبل از سال  1851فقط  1جنس از
کروناویروسها توانایی ایجاد بیماری در انسانها را
داشتند که علت اصلی عفونتهای تنفسی بودهاند .اما
در سال  ،1851کروناویروس جدید یا  COVID-19که
طبق آنالیز ژنوم متعلقبه Betacoronavirusها است،
نیز میتواند دستگاه تنفسی تحتانی را عفونی کرده و
باعث ایجاد ذاتالریه شود .بهطور کلی عالئم آن
خفیفتر از  SARSو  MERSبوده اما دامنه انتقال و
همهگیری آن خیلی بیشتر است ( .)0،47در جدول 3
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نوع

مقدار استاندارد بیان  ACE2در افراد سالم

میزان بیان  ACE2در بیماران COVID-19

اندازه نمونه

نام بافت
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جدول  :1میزان بیان گیرنده  ACE2در سلولهای اپیتلیال مخاطی در اندامهای مختلف ()Hao Xu, 2020

انواع  Betacoronavirusو قدرت بیماریزایی آنها

نشان داده شده است (.)40،0

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

جدول  :3قدرت بیماریزایی Betacoronavirusها و COVID-19
عالئم

میزبان

جنس

ویروس

پنومونی

Human

Beta

CoV-HKU1

سندرم تنفس حاد شدید %58 ،میزان مرگ و میر

Human

Beta

SARS-CoV

سندرم تنفس حاد شدید %37 ،میزان مرگ و میر

Human

Beta

MERS-CoV

سندرم دستگاه تنفسی تحتانی %1 ،میزان مرگ ومیر ،تب ،سرفه خشک

Human

Beta

COVID-19

اسهال

Cow

Beta

Bovine CoV/ENT

تب ،بی اشتهایی ،لکوپنی

Horse

Beta

Equine CoV/Obihiro 12-1

پنومونی حاد و صدمات شدید ریه

Mouse

Beta

MHV-A59

تشخیص آزمایشگاهی
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در دست داشتن سابقه مسافرت افراد به کانونهای
آلودگی یا سابقه تماس آنها با اشخاص درگیر بیماری
مهم است .بیشتر اوقات مشکل بیمار سرماخوردگی
تشخیص داده میشود و به منزل فرستاده میشود ولی
در صورتیکه عالئم بیماری شدید باشد ،تیم پزشکی
ممکن است نمونههایی از ترشحات بینی یا مخاط گلو
و یا خون فرد را برای تشخیص دقیقتر بیماری تهیه
نماید .در حال حاضر تنها روش تشخیص آزمایشگاهی
کروناویروس جدید آزمایش تشخیص مولکولی RT-
 PCRاست ( .)0برای انجام این آزمایش کیتهای
تجاری مختلفی وجود دارد .با این حال فقط مراکز
آزمایشگاهی محدودی قابلیت انجام این آزمایش را
دارند .این مراکز از پروتکلهای پیشنهادی سازمان
جهانی بهداشت پیروی میکنند .در ایران آزمایشگاه
ملی آنفلوانزا (دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
تهران) و آزمایشگاه پاسخ سریع انستیتو پاستور ایران
آزمایشگاههای مرجع انجام آزمایش کروناویروس جدید
هستند .با این وجود در حال حاضر کیت تشخیص
زودهنگام  COVID-19با روش ایمونوسنجی با توجه-

 IgG Rapid Testابتدا توسط دانشمندان چینی
طراحی شد که میتواند وجود آنتیبادی علیه
 COVID-19در بدن فرد مشکوک را ارزیابی کرده تا
در صورت وجود آنتیبادی و مثبت بودن تست فرد
مشکوک ،بیمار مبتال به  COVID-19تلقی شود
( .)11اما با توجهبه اینکه هنوز اطالعات کافی از
چرخه زندگی ویروس وجود ندارد و همچنین تولید
آنتیبادی حداقل پس از گذشت دو روز از ورود ویروس
به بدن ،این روش نمیتواند زیاد قابل اطمینان بوده و
منفی بودن تست نشان دهنده سالمت فرد مشکوک
نیست .در این مواقع در صورت داشتن ظن بالینی و
وجود ضایعههای مشکوک در  CT-SCANتشخیص
نهایی توسط  RT-PCRانجام میگیرد ( .)11این
کیت بیش از اینکه برای تشخیص قطعی بهکار رود،
میتواند یا توجهبه شرایط آن یعنی قیمت ارزان ،پاسخ
سریع ،در غربالگری افراد مظنون به این بیماری و
تشخیص ناقلین بدون عالمت ،بهخصوص در مناطق
محروم بهکار رود .ضمن اینکه یکی از مشکالت عمده
این بیماری که چالش بزرگی را ایجاد کرده درصد
باالی ناقلین بدون عالمت آن است که در پخش و
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()nCoV-2019

کروناویروس

جدید

به آنتیبادی و نام تجاری Viva DiadTM IgM,
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همهگیری این بیماری نقش عمدهای را ایفا میکنند
( .)7نیازسنجی در مورد لزوم انجام آزمایش تشخیصی
 nCoV-2019در همه یا تعدادی از آزمایشگاههای
شبکه آزمایشگاهی آنفوالنزا و یا در سایر آزمایشگاههای
دولتی و خصوصی و همچنین تصمیمگیری در این
مورد بر عهده مرکز مدیریت بیماریهای واگیر است.
نمونههای اصلی برای انجام آزمایش تشخیص مولکولی
کروناویروس جدید ،نمونه مجاری تنفسی فوقانی شامل
سواب نازوفارنژیال یا سواب اوروفارنژیال و نمونه
مجاری تنفسی تحتانی شامل خلط /خلط القایی،
آسپیره اندوتراکئال و الواژ برونکوآلوئوالر است (.)14

همچنین برای افزایش احتمال شناسایی ویروس،
گرفتن همزمان دو سواب نازوفارنژیال و اوروفارنژیال و
قرار دادن هر دو در یک لوله حاوی محیط مخصوص
انتقال یا  VTMمیتواند نتایج بهتری را بهدست دهد.
عالوهبر این برای تهیه نمونه بخش فوقانی دستگاه
تنفسی باید از سواب استریل داکرون ،نایلون یا پلی
استر و محیط مخصوص  VTMاستفاده شود .در
جدول  4نمونههای بالینی که ممکن است از بیماران
عالمتدار مشکوک به کروناویروس جدید گرفته شود
به همراه شرایط انتقال ،مدت زمان و شرایط نگهداری
تا پیش از انجام آزمایش درج شده است (.)7

جدول  :4نمونههای بالینی که ممکن است از بیماران عالمتدار مشکوک به کروناویروس جدید گرفته شود (برگرفته از رفرنس )7

باید سوابهای نازوفارنژیال و اوروفارنژیال ،هر دو ،در یک
لوله قرار داده شوند تا تعداد ویروس افزایش پیدا کند.

≤5 days: 4 °C
>5 days: -70 °C

اگرچه نمونه رقیق میشود اما همچنان ارزش

≤48 hours: 4 °C

تشخیصی دارد
از اینکه نمونه مربوط به قسمت تحتانی دستگاه
تنفسی میشود اطمینان حاصل شود.
---

آزمایشگاه
4°C

4°C

سواب های داکرون یا پلی
استر

سواب اوروفارنژیال

ظرف استریل

الواژ برونکوآلوئوالر

>48 hours: –70 °C

≤48 hours: 4 °C

4°C

ظرف استریل

≤48 hours: 4 °C

4°C

≤24 hours: 4 °C

4°C

>24 hours: –70 °C

(در صورتیکه آزمایش سرولوژی وجود داشته

ظرف استریل

آسپیره اندوتراکئال،آسپیره
نازوفارنژیال یا شستشوی بینی

ظرف استریل حاوی سرم

بیوپسی یا اتوپسی بافتی

---

≤24 hours: 4 °C

فیزیولوژی

شامل بافت ریه

4°C

لوله جمع آوری خون با جدا
کننده سرم (برای بالغین 3
الی  1میلیلیتر خون کامل
گرفته شود)

سرم (دو نمونه سرم که اولی
مربوط به مرحله حاد بیماری و
دومی مربوط به دوره نقاهت
باشد)

4°C

ظرف جمع آوری ادرار

ادرار

>24 hours: –70 °C

≤24 hours: 4 °C
>24 hours: –70 °C

بهمنظور انجام آزمایش تشخیص آنتیژن (درصورتیکه
وجود داشته باشد) بهخصوص در هفته اول بیماری.

≤24 hours: 4 °C
>24 hours: –70 °C

4°C

لوله جمع آوری خون تام

خون کامل
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باشد) دو نمونه گرفته شود :فاز حاد :هفته اول بیماری
هفته بعد  -فاز نقاهت 1:از نمونه اول

خلط

>48 hours: –70 °C

>48 hours: –70 °C

---

سواب نازوفارنژیال و
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توضیحات

شرایط نگهداری تا

زمان انجام آزمایش

شرایط انتقال به

وسیله نمونه برداری

نوع نمونه

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

تشخیص ابتال به بیماری تنفسی ناشی از کروناویروس
جدید از طریق مثبت شدن نتیجه آزمایش تشخیص
مولکولی بر روی یکی از نمونههای تنفسی اصلی در
یکی از آزمایشگاههای مرجع است.
میزان خطر و مدت ماندگاری کروناویروس جدید

( )COVID-19بر روی سطوح

با وجود اینکه بیشتر ویروسهای کرونا موجب بروز
عالئم خفیف سرماخوردگی نظیر آبریزش بینی یا گلو
درد میشوند ،انواع خطرناکتر آن مانند سارس باعث
سندرم حاد تنفسی شده و زمینه بروز ذاتالریه را
فراهم میکند و میتواند حتی موجب مرگ شود.
 COVID-19ویروس جدیدی است که تاکنون جان
صدها نفر را گرفته است ( .)50ابتالی میلیونها نفر به
این ویروس گزارش شده است .تعداد زیاد نمونه از
بیماران مبتال به این ویروس در آزمایشگاههای
کشورهای مبتال و سازمان جهانی بهداشت بررسی شده

است ( .)1از آنجاییکه عفونت با خانوادههای ویروس
کرونا منجر به عفونت تنفسی مالیم میشود ،تا قبل از
سال  1883چنین انتظار میرفت که عفونتهای
حادی را از این خانواده شاهد نباشیم ،اما اپیدمی با
 MERS-CoV ،SARS-CoVو حاال nCoV-2019
نشان داد که ویروسهای این خانواده تمایل به ایجاد
بیماریهای جدیتری دارند ( .)54این ویروسهای
جدید بهاحتمال از پستاندارانی مثل خفاش به انسان
منتقل میشوند .دوره کمون بیماری nCoV-2019
جدید  1تا  54روز است Wang .و همکاران در
تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که کروناویروس-
های انسانی تا میانگین حدود  1روز میتوانند بر روی
سطوح زنده بمانند و همچنان قدرت عفونتزایی خود
را حفظ کنند .جدول  1قدرت ماندگاری COVID-
 19را بر روی سطوح مختلف نشان میدهد (.)7،1

جدول  :1قدرت ماندگاری  COVID-19بر روی سطوح مختلف برگرفته از رفرنس شماره 7

آلومینیوم

 0ساعت

18

چوب

 4روز

18

کاغذ

 1روز

18

شیشه

 4روز

18

پالستیک

 1روز

18

PVC

1روز

18

دستکش التکس

 0ساعت

18

گان

 1روز

18

سرامیک

 1روز

18

تفلون

 1روز

18
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استیل

 3تا  10روز

18
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سطح

قدرت ماندگاری برحسب روز

دما (برحسب درجه سانتیگراد)

 nCoV-2019جدید در اغلب بیماران به شکل یک
بیماری تنفسی بدون عارضه تظاهر مییابد و در برخی
بیماران میتواند به شکل عوارض ریوی (پنومونی
خفیف ،پنومونی شدید ،نارسایی حاد تنفسی) ،شوک

جدول  :1حالتهای مختلف بالینی مربوط به بیماران nCoV-2019
حاالت بالینی
بیماری بدون
عارضه
پنومونی خفیف

پنومونی شدید

حاد تنفسی
)(ARDS

.5
.1

بیمار دارای عفونت حاد تنفسی فوقانی بدون عارضه (بدون نشانههای شوک ،سپسیس ،دهیدراتاسیون و تنگی نفس)
ممکن است گاهی بدون تب ،سرفه ،گلودرد ،احتقان بینی ،بی حالی ،سردرد یا درد عضالنی باشد.

.5
.1

بالغین مبتال به پنومونی که نشانههای پنومونی شدید را ندارد.
کودک مبتال به پنومونی غیرشدید که دارای سرفه یا دشواری خفیف تنفس بههمراه تنفس سریع باشد (بدون نشانه های پنومونی شدید)
تنفس سریع :زیر 1ماه (بیشتر از  18تنفس در دقیقه)1 ،ماه تا  55ماه (بیشتر از  18تنفس در دقیقه) ،یکسالگی تا  1سالگی (بیشتر از 48
تنفس در دقیقه)

.5

بالغین :تب یا نشانههای بالینی مطرح کننده عفونت تنفسی ،بههمراه یکی از نشانههای :سرعت تنفس بیشتر از  38بار در دقیقه ،دیسترس
تنفسی شدید ،یا  SpO2کمتر از %18

.1

کودک دارای سرفه یا دشواری تنفس بههمراه یکی از :سیانوز مرکزی یا  SpO2کمتر از  ،%18دیسترس شدید تنفسی (نفس نفس زدن یا
تورفتگی شدید قفسه صدری هنگام تنفسی) ،نشانههای دال بر پنومونی بههمراه عالئم خطر عمومی مانند ناتوانی در شیر خوردن یا نوشیدن،
بیحالی شدید یا کاهش سطح هوشیاری ،یا تشنج

.5

شروع :شروع جدید یا بدتر شدن نشانههای تنفسی مزمن در عرض یک هفته از شروع اولین عالئم بیماری تصویربرداری )رادیوگرافی ،سی تی
اسکن ،اولتراسوند قفسه صدری)  :کدورت دوطرفه ،که توسط افیوژن ،کالپس ریوی یا لوبار ،یا ندول های ریوی بهطور کامل قابل توجیه نباشد.

.1

منشاء ادم ریوی :نارسایی تنفسی که بهطور کامل با نارسایی قلبی یا اضافه حجم مایع یا  overloadقابل توجیه نباشد .نیاز به ارزیابی بیشتر
(مانند اکوکاردیوگرافی) دارد تا علل هیدروستاتیک ادم ریوی رد شوند.
سطح اکسیژن بدن (بالغین):

.3



 ARDSخفیف PaO2/FiO2 :بیشتر از  188 mmHgو کمتر یا مساوی 388 mmHg
 ARDSمتوسط PaO2/FiO2 :کمتر یا مساوی 588 mmHg

درمان های دارویی حال حاضر برای درمان پنومونی-
های ویروسی یا  ARDSبهطور روتین به این شکل
است که نبایستی کورتون تجویز شود.
خطر ویروس  COVID-19برای افراد دارای
افراد دارای ریسک فاکتور به افرادی گفته میشود که
دارای بیماریهای زمینهای نظیر دیابت ،نارساییهای
قلبی ،بیماریهای خود ایمن بوده و یا دارای سیستم
ایمنی ضعیفی بهواسطه مصرف سیگار و قلیان هستند.
گزارش شده که احتمال ابتال به بیماری COVID-19
در بیماران دیابت حدود دو تا سه برابر بیشتر است.
اگر بیماران دیابتی به این ویروس مبتال شوند بهعلت

تغییرهای زیاد قند خون ،درمان آن بسیار سختتر
خواهد بود ( .)18همچنین این بیماران عالئم بهنسبت
شدیدتری را بعد از عفونت ویروسی از خود نشان می-
دهند .در بیماران دیابتی سیستم ایمنی بهتدریج
آسیب میبیند و از این رو جنگ با ویروس برای چنین
بیمارانی سختتر خواهد شد .همچنین نتایج پژوهش-
ها حاکی از آن است که ویروس در محیطی که غلظت
قند بیشتر باشد ،بهتر تکثیر مییابد و برای زمان به-
نسبت طوالنیتری باقی میماند ( .)14پژوهشهای
اخیر نشان میدهد که میزان حضور گیرنده غشایی
 ACE2که راه ورود  COVID-19به سلول بدن
است ،در بیماران قلبی عروقی در مقایسه با افراد سالم
بیشتر است .همچنین داروهای کنترل کننده فشار

111

] [ DOR: 20.1001.1.22285458.1399.11.41.4.8

ریسک فاکتور

] [ Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2021-12-08

سندرم نارسایی

توصیف حالت

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

حالتهای بالینی بیماران nCoV-2019

سپتیک و در موارد معدودی منجر به فوت بیمار گردد.
اغلب بیماران فوت شده از گروه سالمندان و یا بیماران
مبتال به نقص ایمنی بودهاند .در جدول  1حالتهای
مختلف بالینی بهصورت خالصه گزارش شده است (.)7

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

اپیدمیولوژی کروناویروس جدید ()nCoV-2019
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مطالعههای متعدد اطالعاتی اساسی در مورد
اپیدمیولوژی  COVID-19ارائه میدهد ،اما
محدودیتهایی از جمله توانایی محدود در تعیین زمان
عفونت وجود دارد .این امر شناسایی و شمارش
عفونتهای خفیف و بدون عالمت را دشوار میکند.
مطالعههای فعلی در خصوص عفونت این ویروس در
بزرگساالن نشان میدهد که تمام اقشار جمعیت بهطور
کلی به  COVID-19حساس هستند و شدت بیماری
مطابق با  SARSو  MERSبوده ،با سن و سال و
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خون که بهطور معمول سیستم رنین -آنژیوتانسین را
هدف قرار میدهند ،میزان تولید  ACE2را در بدن
باال میبرند .از این رو خطر ابتال به ویروس COVID-
 19در افرادی که این داروها را مصرف میکنند بهعلت
افزایش میزان حضور پروتئین  ACE2و در نتیجه
افزایش میزان گیرندههای مستعد ورود COVID-19
بسیار باال است ( .)11همچنین در گزارشهایی که در
مورد ویروسهای  SARSو  MERSوجود دارد نشان
میدهد که این خانواده از کروناویروسها میتواند
باعث میوکاردیت حاد و نارساییهای قلبی شود .لذا
شواهد حاکی از امکان ابتالی بیشتر و همچنین خطر
بیشتر این ویروس برای افراد دارای نارساییهایی
قلبی است ( .)11تاکنون مطالعههای بسیاری در
خصوص زیانبار بودن مصرف سیگار و تأثیر آن بر
ضعف سیستم ایمنی بدن گزارش شده است .از طرفی
مطالعههای اخیر حاکی از آن است که دود سیگار
باعث افزایش ظهور  ACE2که بهعنوان گیرنده غشایی
ویروس  COVID-19است ،در مجاری و کیسههای
هوایی ریوی میگردد .از این رو افراد سیگاری به
مراتب بیشتر از دیگران مستعد ابتال به COVID-19
هستند .گزارشها حاکی از آن است که این افراد
هنگام آلودگی ،عالئم بهنسبت شدیدتری را از خود
بروز میدهند .این نتایج نشان میدهد که افراد
سیگاری نسبتبه افراد عادی بیشتر در معرض ابتال به
 COVID-19هستند و این افراد بهعلت داشتن
سیستم ایمنی ضعیفتر درصد مرگ و میر باالتری را
دارند (.)11

بیماریهای زمینهای (فشار خون ،دیابت ،قلب و عروق)
ارتباط مثبت دارد .در ابتدای شیوع کروناویروس
جدید ،مطالعهای  45مورد از افراد مبتال در ووهان را
گزارش کرد که در این میان  17مورد ( )٪11سابقه
حضور در بازار غذاهای دریایی در جنوب چین را
داشتند .این گزارش برای اولین بار ذکر کرد که
 COVID-19ممکن است توانایی سرایت از فردی به
فرد دیگر داشته باشد ( .)11پیرو این ،در مطالعهای
دیگر که به بررسی  511بیمار مبتال به COVID-19
در یک بیمارستان پرداخته شد ،مشخص شد که
بیماری در مردان مسن و افراد دارای بیماریهای
زمینهای میتواند به سرعت منجر به عفونت شدید
تنفسی مانند سندرم حاد تنفسی ( )ARDSشده و
حتی تهدید کننده زندگی افراد باشد ( .)17تعدادی از
مطالعهها نیز بر روی جمعیت کودکان متمرکز شده
است .از آنجا که سیستم ایمنی کودکان تکامل نیافته،
مستعد ابتال به عفونت دستگاه تنفسی هستند و عالئم
آنها نیز متنوعتر است .بنابراین تشکیل آنتیبادی در
جمعت کودکان با مشکل مواجه شده و مطابق با
گسترش اپیدمی ،تعداد کودکان مبتال نیز بهتدریج
افزایش یافته است .عفونت این ویروس حتی در
نوزادان نیز گزارش شد و اکنون موارد شدیدی از این
بیماری در کودکان وجود دارد .در حال حاضر ،هیچ
گزارش واضحی از چگونگی روند بیماری در کودکان
وجود ندارد .موارد زیادی از کودکان آلوده به ویروس
کرونا ،به ویژه در  11ژانویه سال  ،1818هنگامیکه
یک کودک  1ماهه در پکن از طریق تماس نزدیک
خانواده آلوده شد ،گزارش شده است .مسیر انتقال در
کودکان ،بهطور عمده مشابه بزرگساالن توسط قطره-
های تماسی و تنفسی است ( .)10از این رو ،نظارت بر
سیستم بهداشت عمومی و تأثیر آن بر نوزادان و
کودکان بسیار مهم است .اگرچه شیوع و انتقال این
بیماری تماسی است اما دانشمندان گزارش کردند که
ویروس کرونا جدید به احتمال زیاد به بیماری تنفسی
فصلی تبدیل میشود که منجر به عفونت و مرگ می-
شود ( .)11این ویروس در زمستان بهواسطه سرما و
خشکی هوا سریعتر گسترش مییابد ،ویروسهای

درمان کروناویروس SARS-COV-2
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 .1خدمات تشخیص و درمان سرپایی

کلیه افرادی که با عالئم گلودرد ،سرفه خشک ،لرز با
تب یا بدون تب میبایست از نظر عالئم تنفسی مورد
ارزیابی قرار گیرند .بیماری ممکن است در مراحل
اولیه عفونت بدون تب باشد و فقط با سایر عالئم
تنفسی تظاهر کند .در درمانهای سرپایی با سه دسته
افراد ممکن است سرو کار داشته باشیم:
دسته اول :در صورت وجود تنگی نفس و یا سطح اشباع
اکسیژن کمتر از  %13باید فرد تحت بررسی دقیق قرار
گیرد .زیرا تنگینفس و هیپوکسمی میتواند بیانگر
احتمال پنومونی شدید باشد .در این صورت فرد نیاز به
تجویز اکسیژن دارد.
دسته دوم :اگر فردی تنگی نفس نداشته باشد ،در
صورتیکه تب داشته باشد ( )t>37.8و جزء گروه در
معرض خطر باشد ،الزم است تصویربرداری ریه برای
وی انجام شود .در این موارد  CT scanریوی در
شناسایی پنومونی ویروسی بسیار حساستر از عکس
قفسه صدری است (.)7
دسته سوم :در بیماران بدون تنگی نفس که تب
ندارند و یا تب داشته اما جز گروه در معرض خطر
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در حال حاضر هیچ روش درمانی ضد ویروسی خاصی
برای کروناویروس وجود ندارد .اینترفرونهای نوترکیب
 IFNهمراه با ریباوایرین تنها داروهایی هستند که
اثرهای محدودی بر روی کروناویروس دارند ( .)10این
امر در خصوص  COVID-19بیش از پیش نمایان
میشود .زیرا این ویروس بهعلت جهشی که داشته
است ،یک آنزیم حیاتی را بهعنوان گیرنده تحت تأثیر
قرار میدهد که درمان را سختتر میکند ( .)1پس از
اپیدمیک شدن کروناویروسهای  SARSو ،MERS
تعدادی زیادی از داروهای ضد کروناویروس علیه
آنزیمهای آن مانند ،پروتئازها ،پلیمرازهاMTase ،ها و
همچنین پروتئینهای ورودی ایجاد شد ،اما هیچیک از
آنها هنوز مراحل آزمایشهای بالینی را با موفقیت
پشت سر نگذاشته اند ( .)1تاکنون روشهای درمانی
با استفاده از آنتیبادی و پالسمای بیماران بهبود یافته،
بهعنوان درمان اصلی پیشنهاد شده است .شاید تنها
پیشنهاد حال حاضر در خصوص بیماران مبتال به
 COVID-19با توجهبه اپیدمیک بودن فوق العاده آن
و همچنین درصد مرگ و میر ،همین پالسما و آنتی-
بادی حاصل از بیماران بهبود یافته باشد .استراتژیهای
مختلفی برای ساخت واکسن علیه کروناویروسها
وجود دارد .ویروسهای غیرفعال ،ویروسهای ضعیف
زنده ،واکسنهای مبتنی بر وکتورهای ویروسی،
واکسنهای  ،Subunitپروتئینهای نوترکیب و DNA
واکسنها گسترش یافتهاند اما تاکنون فقط بر روی
حیوانات در مقیاس آزمایشگاهی ،آزمایش شدهاند.
هرچند چندین مرکز تحقیقاتی از جمله دانشگاه
سچنوف روسیه ،شرکت آلمانی بیوتک ،شرکت
 Modernaآمریکا و دانشگاه آکسفورد از موفقیت
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فصلی بهطور معمول نمیتوانند در دمای باال مقاومت
کنند و در فصل تابستان انتشار کمتری دارند .اما
شواهد نشان میدهد که این ویروس بیش از اینکه
یک ویروس فصلی باشد ،ویروسی برای تمام فصول
سال است .اگر چه فصلها میتوانند بر شدت اثر آن
تأثیر بگذارند ،اما ناگزیر این بیماری ناپدید نمیشود
(.)78

واکسنهای ضد کرونای خود بر روی انسان خبر داده
اند ( )44و بهتازگی واکسنهای نامبرده در کشورهای
مختلف مورد استفاده قرار گرفتند اما ایمنیزایی مورد
انتظار را نداشته اند .با این اوصاف ،از آنجا که هیچ
روش درمانی یا واکسن کارآمد با ایمنیزایی باال ،برای
کروناویروسها تا این لحظه وجود ندارد ،بهترین روش
برای مقابله با عفونت شدید کروناویروسی ،کنترل منبع
عفونت ،تشخیص زودهنگام ،تیمارهای حمایتی و
انتشار بهموقع اطالعات صحیح به دور از ایجاد رعب و
وحشت ،جهت مقابله با همهگیری است .اقدامات
پیشگیرانه نظیر بهداشت شخصی مناسب ،استفاده از
ماسک مناسب ،تهویه مناسب محیطهای سر بسته و
جلوگیری از رفت وآمدهای غیر ضروری در مکانهای
شلوغ میتواند از انتقال این ویروس جلوگیری کند
( .)0خدمات درمان را بهطور کلی در حال حاضر می-
توان به خدمات تشخیص و درمان سرپایی و خدمات
بستری دستهبندی کرد.
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نیستند .برای این افراد مراقبت و جداسازی در منزل
توصیه میشود .بر حسب تشخیص بالینی پزشک
ممکن است برای این افراد آنتیبیوتیک تجویز کند.
افرادی که تحت درمان سرپایی قرار میگیرند بایستی
که بهصورت روزانه توسط مراقبین سالمت پیگیری
شوند .برای موارد شماره  5و  1از بیماران سرپایی به-
طور معمول از رژیم درمانی دو دارویی که در جدول
شماره  7نشان داده شده است ،استفاده میشود (.)7
 .2خدمات تشخیص و درمان بستری

تنگی نفس و هیپوکسمی میتواند بیانگر پنومونی
شدید باشد .اگر تنگی نفس و هیپوکسمی وجود داشته
باشد نیاز به تجویز اکسیژن و اقدامات ایزوالسیون
متناسب است .ابتال به ویروس می تواند منجر به
اختالل در دفاع سیستمیک و موضعی تنفسی شده و
نتیجه آن میتواند بروز عفونت ثانویه باشد .در این

موارد بهعلت عفونت ثانویه درمان آنتیبیوتیکی
متناسب نیز باید تجویز شود .رژیم ضدویروسی
پیشنهادی برای درمان موارد بستری ،رژیم سه دارویی
و چهار دارویی است که در جدول شماره  7نشان داده
شده است (.)7
طول مدت درمان با اسلتامیویر و کلترا متناسب با
پاسخ بالینی بیمار میتواند تا  54روز افزایش یابد.
حال در شرایطی که هر یک از عالئم :کاهش سطح
هوشیاریMulti lobular ،BP<90/60 ،RP>24 ،
)Hypoxemia ،infiltration (CXR/CT scan
وجود داشته باشد ،بیمار بهعنوان بیماری بسیار شدید
باید در نظر گرفته شود و در این صورت به ترکیب سه
دارویی فوق میبایست ریباویرین روزانه نیز اضافه نمود
(.)7

دوز مصرفی

داروی تجویز شده

رژیم دارویی

بیماران

 71 mg BIDبهمدت  1روز

Oseltamivir

 188 mg BIDبهمدت  7روز یا/

)Kaletra (lopinavir / ritonavir

رژیم درمانی دو
دارویی

بیماران

سرپایی

 ( 150mg base) BIDبهمدت  54روز
 71 mg BIDبهمدت  1روز

Oseltamivir

 388 mg BIDبهمدت  54روز یا/

** Atazanavir / ritonavir

 ( 400mg base) BIDبهمدت  7روز

 71 mg BIDبهمدت  1روز

Oseltamivir

 188 mgبهصورت زیرجلدی یک روز در میان به تعداد  7-1دوز

IFN β-1b

هر  51ساعت  1قرص  188/18بهمدت حداقل  1روز

Lopinavir/r

قرص  188 mgبه مقدار 5188 mgروزانه حداقل بهمدت  1روز

Ribavirin

** در نارسایی کبدی پیشرفته توصیه نمی شود.

رژیم درمانی
چهاردارویی

بیماران بستری
شدید
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هر  51ساعت  1قرص  188/18بهمدت حداقل  1روز

Lopinavir/r

رژیم درمانی سه
دارویی

بیماران بستری
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کروناویروسها منبع عفونتهای رایج دستگاه تنفسی
فوقانی ،دستگاه گوارش و دستگاه عصبی مرکزی در
انسان و سایر پستانداران هستند .در دو دهه اخیر دو
کروناویروس از جنس بتاکروناویروسها بهنامهای
 SARSو  MERSباعث وحشت عمومی مداوم شدند
و به مهمترین وقایع بهداشت عمومی تبدیل شدند
( .)50در اواخر دهه اخیر یعنی در  35دسامبر 1851
یک کروناویروس جدید به نام  nCoV-2019از همان
خانواده بتاکروناویروس ،باعث شیوع پنومونی وسیعی از
ووهان چین با تعداد باالیی از بیماران شد .شدت
انتقال این ویروس به قدری باال بود که فقط در طول 3
ماه به یک چالش بزرگ جهانی تبدیل شد .تاکنون
هنوز مسیرهای عفونت و مکانیسم عفونتزایی دقیق
دستگاه تنفس توسط  COVID-19مشخص نیست
( .)11در این مطالعه به جمعآوری مجموعه اطالعات
حاصل از پژوهشهای انجام شده در خصوص
 COVID-19پرداختیم و مشخص شد که میزان بیان
 ACE2که گیرنده  nCoV-2019است ،در سلولهای
 AT2ریه ،سلولهای اپیتلیال فوقانی و مری،
انتروسیتهای جاذب از ایلئوم و روده بزرگ و سلول-
های حفره دهان و بهخصوص زبان بسیار باال رفته
است که این افزایش بیان باعث افزایش میزان آلودگی
و درنتیجه درصد باالی عفونتزایی این ویروس شده
است ( .)15میزان باالی بیان  ACE2در سلولهای
اندامهای مختلف بیانگر این موضوع است که نه تنها
دستگاه تنفسی بلکه دستگاه گوارش نیز قسمتی از
مسیر احتمالی آلودگی و ایجاد اختالل توسط این
ویروس است .عالوهبر این ممکن است عالئم رودهای
 nCoV-2019بهدنبال بیان باالی  ACE2در
انتروسیتها نمایان شود ( .)11با این اوصاف از آنجا که
هنوز درمان قطعیای برای عفونتهای ناشی از
کروناویروسها وجود ندارد ،بهنظر میرسد که بهترین
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با توجهبه احتمال بروز عوارض قلبی نظیر آریتمی
قلبی در تجویز همزمان کلترا و کلروکین ،لذا احتیاط-
های الزم در این خصوص باید مدنظر قرار گیرد
(.)0،7

روش برای مقابله با عفونت شدید ،COVID-19
کنترل منبع عفونت ،تشخیص زودهنگام ،تیمارهای
حمایتی و انتشار بهموقع اطالعات صحیح به دور از
ایجاد رعب و وحشت ،جهت مقابله با همهگیری است.
هرچند محققین سراسر دنیا در حال ساخت بیش از
 511واکسن علیه ویروس کرونا هستند و  17واکسن
به فاز آزمایش انسانی رسیدهاند ( .)31بهطور معمول
واکسن قبل از رسیدن به فاز بالینی به چند سال
تحقیق و آزمایش نیاز دارد اما دانشمندان با توجهبه
شرایط اضطراری پاندمی کروناویروس جدید ،واکسن
امن و مؤثر این ویروس را تولید کنند .تالش برای
تولید واکسن ویروس کرونا در بهمن ماه  10و با
کدگشایی ژنوم  SARS-CoV-2آغاز شد .اولین
آزمایش ایمن واکسن روی انسان در ماه اسفند اتفاق
افتاد اما مسیر پیش رو قطعی نیست .بعضی از
آزمایشها با شکست روبهرو خواهد شد و سایر
آزمایشها بدون نتیجه روشن به پایان خواهد رسید.
اما ممکن است تعدادی از آزمایشها در تحریک
سیستم ایمنی برای تولید آنتیبادی مؤثر علیه ویروس
سربلند بیرون بیایند .امید است با تحقیقات بیشتر
زیستشناسان شاهد درمان این بیماری مهلک شویم.
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