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  9911سوم اردیبهشت  ی /هفته765 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 20/2/0911تاریخ چاپ:  01/2/0911تاریخ پذیرش:  01/0/0911تاریخ دریافت: 

  
 و درمان آن پاتوژنز: یروسکروناو یها یافته ینآخر

 
 3اسکندری ناهید ،2کثیری ندا ،1باستان رضا

 
 

چکیده

شروع شده  ینازشهر ووهان چ یناگهان یوعاست که با ش یروسیحاد و ینوع پنومون یک( COVID-19 یا Coronavirus diseases-2019کرونا ) یروسو یماریب
 سندرم تنفسی خاور میانه  و (SARS یا Severe acute respiratory syndromeی )حاد تنفس یدبا سندرم شد یادیگر چه شباهت زا یماری،ب یناست. ا

(Middle East respiratory syndrome  یاMERS) کرده  یزمتما یروسیو یپنومون یها یماریب سایرآن را از  یماری،ب یناز حد ا یشب یتاما سرعت سرا ،دارد
 ینوجود آورد. در ا هرا ب یرقرن اخ یها یریگ همه ینتر از بغرنج یکی استتوانسته  ی،اختصاص یها و نبود درمان یروسو یناز ا ناشی یها و عفونت یویاست. عوارض ر

 .کرونا به بحث و تبادل نظر گذاشته شود یروسو یدو جد یکاربرد یها درمانو  یمنوپاتوژنزا یها یافته ینشده است که آخر یسع یمرور ی مقاله

 Severe acute respiratory syndrome ؛Middle East respiratory syndrome ؛یپنومون ؛کرونا یروسوعفونت  واژگان کلیدی:

 
 (:765) 98؛ 0911مجله دانشکده پزشکی اصفهان . و درمان آن پاتوژنز: یروسکروناو یها یافته ینآخر .باستان رضا، کثیری ندا، اسکندری ناهید ارجاع:

066-076 

 

 مقدمه

 یجدد  یدد تهد یکتواند  یطور بالقوه م به یروس،ناووکر یماریب یوعش

 یاقتصداهها  ین،چند مو ه یو بهداشت جهدان  یسالمت یو خطرناک برا

، توسد   یروساز کرونداو  یناش یپنومون یویر یماریببشوه.  یا منطقه

( WHO یا World Health Organization) بهداشت یسازمان جهان

س یروکرونداو  یماریبه نام ب یالهیم 0202سال  ی یهفور 11 یخهر تار

0212 (Coronavirus diseases-19 یا COVID-19نام ) شد یگذار 

 یالهیمد  0212بدار هر هسدام ر سدال     یناول یروسی،و یماریب ین(. ا1)

 یددمی اپ یداس هر مق ،ظاهر شد و به سرعت ینهرشهر ووهان کشور چ

 یددروس،و یبنددد ط قدده یالمللدد ین. انجمددن بددیافددت یگسددترج جهددان

 0 یروسکروندداو یعنددوان سددندرم تن سدد هرا بدد یدددجد یروسکروندداو

(SARS-CoV-2نام ) یروسکرونداو  یش،پد  ی کره. از هو ههده  یگذار 

 یحداه تن سد   ید، سدندرم شدد  COVID-19شدام    یریگ سه نوع همه

(Severe acute respiratory syndrome یددا SARS و سددندرم )

 یدا  Middle East respiratory syndrome)ی ا یانده خاورم یتن سد 

MERS(.0-3) استکرهه  یجاه( را ا 

 122از  یشهر بد  COVID-19م دتال بده   مدواره   ،هر حال حاضر

از  یناشد  یدر و مدر  م  یدان م تال یداان شدده اسدت. م   یددا پ یدا کشور هن

مقرون بده   ثر وؤم یهرمان یها به راه یابی ضرورت هست یروس،کروناو

را  یروسحاصد  از کرونداو   یددمی اپ یکند  یشده صرفه جهت کنترل و ر

کده   اسدت موجدب شدده    یمداری، ب یدن شددن ا  یککند. پاندم یطلب م

پاسدخ   ،رو یدن . از اگرهه ی متعده تحم یبر کشورها یاریخطرات بس

 کند. یرا طلب م یالملل ینب یها یمناسب کشورها بر اساس همکار

 

 SARS-CoV-2 یروس( وMorphology) شناسی ریخت

 RNAو ژندوم   یسداختمان کسسدول   یهارا یها یروسو ،ها یروسکروناو

 ،باشدند. تدا کندون    یمد  کیلوباز 03-30ی مث ت با وزن مولکول یا رشته تک

 ییو شناسددا یددتهو یددینتع یروس( کروندداوδ و α، β، γچهددار جددن  )

   یانسددان یهددا یروس(. الزم بدده رکددر اسددت کدده کروندداو 4انددد ) شددده

(Human coronaviruses یدددا HCoVs  هر جدددن  گدددروه  ل دددا ) 

(HCoV-229Eو و )یهدا  یروس (MERS-CoV  وSARS-CoV هر )

م ید بدا عال  یمارانیب ،0212(. هر اواخر هسام ر 4) یرندگ یجن  بتا قرار م

 مروریمقاله 
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  یتن سد  یسدترس همراه سدندرم حداه ه   هن   ب یسرفه، تب و تنگ ینیبال

( Acute respiratory distress syndrome یا ARDS بد )ی واسدطه  ه 

 ی. تدوال یدد گاارج گره یننامشخص از شهر ووهان چ یکروبیع ونت م

 هرهاهندد )  یرا نشدان مد   یده الر م راتید که عال یماریپنج ب یروسیژنوم و

ژندوم   یقرار گرفت. تدوال  ی( موره بررس0212هسام ر  11-02 های یختار

بتدا   ی یههدا سدو    ن ی نشان هاه کده همده   ،ها جدا شده از  ن یها یروسو

 یروس،بتدا کرونداو   ی جدا شده یدجد ی یهسو ینباشد. ا یم یروسکروناو

 یروسیژنوم هو جن  بتا و یبا توال یژنوم یبوهن توال یکسانهرصد  11

( SARS) یروسمشدابه کرونداو   یحداه تن سد   یدکه باعث سندرم شدد -

از خدوه   MERSCoVبدا   یژندوم  یمشابهت توالهرصد  02و  -شوه می

 یشناسدد ژنددوم کامدد  و شددجره یتددوال واکدداوی ین،(. بنددابرا0نشددان هاه )

 یمداری ب ی کننده یجاها یروسهاره که کروناو ینهاللت بر ا یروس،کروناو

COVID-19، قدرار   یگروهد  یرهر همان ز واست  یروسبتا کروناو یک

 .هاره قدرار   ن هرخ داج   یابدان م بدا  SARS یمداری کده ب  اسدت گرفته 

از  یدد جد یدروس و یدن ندام ا  ،هدا  یروسو یبند ط قه یالملل ینب یسیونکم

 کره.   یگذار نام «SARS-CoV-2»جن  بتا را به نام 

 یدروس ژندوم و  ،جن  کرونا یها یروسو یشناس بر اساس شجره

«SARS-CoV-2»ی خدانواهه  یهدا  یدروس و یگدر با ه یسیک، ش اهت ت 

 Open reading framesهه عدددده  یهاراندددا هاره و حدددداق  وکر

(ORFsم )ینباشد. اول ی ORF  حدوه هوسومRNA را بده   یروسدی و

 و  SARS-CoVکنددد. هر  یبددار  ترجمدده مدد   یهددا ینپددروت  یپلدد

MERS-CoV، ینپددروت  یهو پلدد pp1a  وpp1ab  ینپددروت  11بدده 

کمدسلک    ،خدوه  ی نوبده  هها ب ینشوند که ا یپرهازج م یساختاریرغ

 یدن (. ا1ههندد )  یمد  ی را تشدک  یروسو یرتکث یبرا یضرو یها یم نا

 یگدر ه ییغشدا  یها ینخوه پروت  ی نوبه هب ی،ساختار یرغ یها ینپروت 

 یگدر سدوم ه  یدک کنندد و   یرا پرهازج مد  «SARS-CoV-2» یروسو

RNA یهدا  ینپدروت  که شدام    را یگره یاصل ینچهار پروت  یروسیو 

S ،E ،N  وM گروه از هانشدمندان   ینچندخواهند هاه.  ی است، تشک

همانندد   ید  طدور هق  بده  «SARS-CoV-2»کشد  کرهندد کده     ینیچ

SARS-CoV 0 یوتانسددین نژ ی مهددار کننددده  یمبدده  نددا  یازمندددن 

(Angiotensin converting enzyme2 یا ACE2) یرندهعنوان گ هب 

 یرنددهای بدا گ  یدروس باشدد. اتصدال و   یوروه به هاخ  سلول مد  یبرا

هاره. بده   یدروس و یدی زا یماریهر ب یا کننده ییننقش تع یابان،سلول م

و  باشدد  میخ اج  SARS-CoV یروسو ی یهاول یابانم یاه،احتمال ز

 یم ندا  یخ داج کده هارا   یدر غ یهدا  هاهن خوه هر گونده  ی بعد از تط 

ACE2 (.7انسان شده است ) یباعث  لوهگ یتهر نها ،باشند یم 

 

 کرونا یروسو یمنوپاتوژنزبیماریا

تدب،   نظیدر  ینیتظداهرات بدال   ،COVID-19 یدا کرونا  بهن م تال یماراب

 یخسدتگ  ی،ن د ، هره عالدالن   یخشک بدون خلد ، تنگد   یها سرفه

 یدا م پنومونید ها و عال یتلکوس یاانم هر یعیتعداه ط  یاهارند و کاهش 

شوه که ال ته مشدابه   یم یدهوضوح ه هب ینه،س ی از ق سه یگرافیوهر راه

 ،رو ین(. از ا1باشد ) یم MERSو  SARSهر  یویم ع ونت ریبا عال

چنددان   ،همدان کروندا   یدا  COVID-19 یمداری ب یسیتیاگر چه پاتوژن

و  SARS یدی زا یمداری ب یهدا  مکانیسدم امدا   یست،واضح و مشخص ن

MERS یسدیتی به ما هر ارت دا  بدا پاتوژن   یایهنوز قاهرند اطالعات ز 

COVID-19 یمدداریب یصو تشددخ ییشناسددا ی بدهنددد کدده هر تسدده 

 (.2گشا باشد ) راه

 

 آن یرکرونا به داخل سلول و تکث یروسورود و

بخدش   یدک عندوان   هکرونا بد  یروسو S ینپروت  یدیتا کنون نقش کل

 ییشناسدا  یابدان م یهدا  کننده هر وروه به سدلول  یینو مهم و تع یقطع

 ینیپروت یکدو پوشدش خارمانندد گل   ی ها از طر یروس(. و1شده است )

 هبد  ؛شدوند  یمتص  م یابانخاص خوه هر سطح سلول م یها یرندهبه گ

و  COVID-19 یبددرا 0 یننسدداتیو نژ یاکونورتددا یمکدده  نددا یطددور

SARS COVID-2 022 ین،و همچن CD (CD209L a C-type lectin 

(. ق د   7، 12-10توان نام بره ) یکرونا را م یروسو یبرا (L-SIGNیا 

ابتددا   ،هدا  سدلول ( بده هاخد    SARS-COVکروندا )  یروساز وروه و

 یو غشا یروسو یانم ییشدن غشا یوزبا ف ،و سس  ییها شناسا سلول

 یدروس و ایمحتو یجه،و هر نت گرهه  یبرقرار م یماتصال مستق ییپالسما

هر  ،و همکداران  Belouzardشدوه.   یواره مد  یابدان به هرون سدلول م 

کرونا به هاخ  سلول  یروسن ویوژهر هنگام ف یافتندخوه هر یقاتتحق

 یدروس و S ینهر پدروت   یتیکیات دا  مهدم پروت دول    یک یابان،هدف م

 ییغشا یوژن(. هر هنگام ف13) یوندهپ یوقوع م هب S2کرونا هر قسمت 

و  ینوابسدته بده کالتدر    یرمسد  یابدان، کرونا به هاخ  سدلول م  یروسو

د از (. بع14کند ) یم یباز یکنندگ ی نقش تسه ،وابسته یرغ یتوزاندوس

 یروسدی و RNAژنوم  ید،گره یابانواره سلول هدف م یروس ن که و

به هو ندوع   یجه،شوه و هر نت ی زاه م یابانسلول م یتوپالسمبه هرون س

 یسداختار  یهدا  ینپدروت   یگدری و ه ینپدروت   یپلد  یکدی کده   ینپروت 

کروندا   یدروس ژندوم و  ،مرحلده  ینهن ال ا هشوه. ب یترجمه م ،باشد یم

شدده   ی تدازه تشدک   یهدا  ینپروت یکوگل ،کند. سس  یم یرشروع به تکث

 شوه می یهستگاه گلژ یاو  یکاندوپالسم یکولورت ی ش که یواره غشا

 ،. سدس  یندد   یوجدوه مد   هبد  یندی پروت  یهایدنوکل وکسس یت،و هر نها

ک و یولددوم اندوپالسددمیکرت ی شددده هر شدد که یدددتول یددروسررات و

 یتوپالسدم مجداا هرون س  ییهدا  یکدول ها و وز صورت بخش هب ی،گلژ

 یهدا کده هارا   یکدول وز یدن ا یی،نهدا  ی . هر مرحلهیرندگ یسلول قرار م

شده و هر  یوزف یابانسلول م یبه سطح غشا ،باشند یم یروسیررات و

 (.1( )شک  0گرهند ) ی زاه م یت،نها
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 یاختصاص ری)تصاو هدف سلول به کرونا ویروس ورود ی نحوه. 1 شکل

 کرمنبع مجاز است(ذو استفاده با باشد  می

 

 یروسژن در عفونت و یآنت ی عرضه کننده یاه نقش سلول

 ییکرونا

خوه را به  یها ژن یشوه،  نت یها م واره سلول یروسکه و یهنگام

و  یبخش اساس ینکه ا کند می یژن معرف ی نت ی عرضه کننده یها سلول

ژن  ی نت یدهایپستباشد.  یبدن م یمنیا یستمس یروسینقش ضد و یاصل

Major histocompatibility) یبافت یتوس  کمسلک  سازگار
 یا 

MHCیتو به لن وس ندریگ می قرار ی و تحل یه( موره تجا T 

 یمعرف یبرهن به چگونگ یشوند. پ یم ی( معرف+CD8) یکتوکسیتوس

و هرک  مکانیسمتواند به  یم ،SARS COVID-2 یروسژن و ی نت

هنوز  ،س انهأ. متکند کمک COVID-19 یروسو یسیتیجامع پاتوژن

اطالعات  یمقدار تنهارابطه وجوه نداره و  ینهر ا یگونه گاارش یچه

انجام  MERSو  SARS COVID-2 یکه بر رو یشینپ یناز محقق

به  ،SARS ی عرضه شده یها ژن ی.  نتباشد میهر هسترس  است،شده 

 MHCIIهر چند که  ؛هاره MHCI یها به ملکول یبستگ یطور اساس

نشان  یق ل یقاتکند. تحق یم ینی فر نقش یان یژن ی نت ی عرضه ینهر ا

با مستعد بوهن  یمارت ا  مستق HLAمتعده  یها سمیمورف یههد پل یم

 ،HLA-B*4601، HLA-B*0703 نظیر SARS یها به ع ونت

HLA-DR B1*1202  وHLA-Cw*0801 یها که  ل  یهر صورت 

HLA-DR0301، HLA-Cw1502  وHLA-A*0201  نقش

(. هر 10-17هارند ) SARSناشی از  یها هر ع ونت یمحافظت

  نظیر MHCII یها لکولوم ،MERSاز  یناش یها ع ونت

HLA-DRB1*11:01  وHLA-DQB1*02:0 با  یمیارت ا  مستق

 ین،(. عالوه بر ا11کنند ) یم یباز MERSمستعد بوهن به ع ونت 

 Mannose-binding lectin ) ینلکت یاتصال مانوز یسم ژنیمورف یپل

ر خطخوه هر  ی نوبه هب ،نقش هاره یژن ی نت ی ( که هر عرضهMBL یا

 یقات،تحق ین(. ا12) استثر ؤم SARSناشی از  یها ابتال به ع ونت

 مکانیسم، هرمان و یریگ یشپ یبرا یارزشمند یها تواند سرنخ یم

COVID-19 فراهم  وره. ینمحقق یبرا 

 

 ییو هومورال در عفونت کرونا یسلول یمنیا

 یمنیا یکتحر ،COVID-19 یروسو یژن ی نت ی عرضه هن ال به

 یها یتلن وس ی واسطه هشوه که ب یم یجاهو هومورال ا یسلول

 یها رسد. مشابه با ع ونت یم یاتیعمل ی به مرحله Tو  B یاختصاص

 یروسو ضدشده بر  یدتول یها یباه ی نت ی شناسه ،متعارف یروسیو

از جمله  یباه ی نت یاهازه یسیکت یالگو یک یکرونا هارا

 یباه یباشد.  نت ی( مIgG) G یمونوگلوبولینو ا M یمونوگلوبولینا

هوازههم ابتال  ی ه ته یهر انتها M یمونوگلوبولینا SARS یاختصاص

 یقاهر است برا IgG یباه یحال  ن که  نت ؛شوه یم یدناپد ،به ع ونت

را هر محافظت از بدن  یماند و نقش اصلب یهر بدن باق یدیمدت مد

 هابتدا ب IgG یاختصاص یها یباه ی نت ی،(. از طرف02کند ) یباز

 یسهشوند. هر مقا یظاهر م Nو  S یاختصاص یها یباه یصورت  نت

 یها نقش پاسخ ی ینههر زم یشتریب یقاتتحق ،هومورال یها با پاسخ

شده است.  انجامکرونا  یروسهر رابطه با ع ونت و یسلول یمنیا

 یها ههد که تعداه سلول ینشان م ،انجام شده یقاتتحق ین خر

CD4+  وCD8+ ن م تال به یماراب یطیموجوه هر خون مح

کاهش  یقاب  توجه یاانبه م SARS-CoV-2ناشی از  یها ع ونت

 یشب یتالاز فع یناش ،وجوه  مده هب یتوضع ینحال  ن که ا یابد؛ یم

 یها هر پاسخ یتوضع ینباشد. مشابه ا یم یمنیا یستمس یتاز حد فعال

 یها سلول یدکاهش شد ،SARS-CoVن م تال به یماراحاه ب ی مرحله

CD4+  وCD8+ چنانچه  ی(. حت01شوه ) یوضوح مشاهده م هب

و  +CD4 یا حافظه یها سلول ،ژن هر بدن وجوه نداشته باشد ی نت

CD8+ یماریکه از ب یچهار سال هر افراه یتواند برا یم  

SARS-CoV ین،و همچن باشدوجوه هاشته  ،اند حاص  کرهه یبه وه 

 یدو تول یریخأت یتحساس یها و پاسخ T یها سلول یرتوانند تکث یم

(. تا شش سال بعد از ابتال به 01بگذاره ) یشگاما را به نما ینترفرونا

 یاختصاص T یا حافظه یها سلول یها پاسخ SARS-CoVع ونت با 

 یانتن از م تال 14 ینهر ب ،SARS-CoV یروسو S یدهایبه پست

 یها سلول .شد یدهفره م تال ه 03 یاناز م SARS-CoVاز  یافتهبه وه 

هر  MERS-CoVبه  یانهر م تال یتار مشابهفر +CD8 یاختصاص

تواند اطالعات  یها م یافته ین(. ا00) اند موج از خوه نشان هاهه

 ییع ونت کرونا یبرا ییها واکسن یمنطق یطراح یبرا یارزشمند

 فراهم سازه. 

 

 ییدر عفونت کرونا یتوکینیطوفان س

ARDS یها ع ونت یبرا یمونوپاتولوژیکا ی عارضه ینتر یعشا 
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SARS-CoV-2، SARS-CoV و MERS-CoV یکی(. 1باشد ) یم 

طوفان  ی،تن س یسترسسندرم حاه ه یبرا یاصل یها مکانیسماز 

افتد.  یات ا  م یانهر م تال ییاست که هر اثر ع ونت کرونا یتوکینیس

منجر به  یستمیک،قاب  کنترل س یر ور غ مر  یپاسخ التهاب ینا

  ،Interleukin-33 (IL-33) نظیر ییها یتوکاینس یرهاساز

Tumor necrosis factor α (TNF-α)، Tumor growth factor β 

(TGFβ)، γInterferon- (γIFN-)، Interferon-α (IFN-α و )

 ،CCL2، CCL3، CCL5، CXCL8، CXCL9) ها اینکموک

CXCL10 یها هر ع ونت ییاجرا یالتهاب یشپ یها سلولتوس  ( ...و 

SARS-CoV که م تال به  ی(. مشابه با افراه1، 03-00شوه ) یم

SARS-CoV  هستند، افراه م تال بهMERS-CoV، سطح  یشافاا

 نظیر ییها ینو کموکا IL-6، IFN-αاز جمله  یهار یمعن یتوکاینیس

CCL5، CXCL8  وCXCL-10 با  یسهرا هر سرم خون خوه هر مقا

اند، از خوه نشان  م تال شده یماریحاه ب یرکه به فرم غ ییها  ن

 یها از ع ونت یشده ناش یجاها یتوکاینیطوفان س ینههند. ا یم

SARS-CoV، بدن  یمنیا یستمبه س یوحشتناک یها  غازگر تهاجم

هن ال  ن  هو ب یتن س یسترسخوه سندرم حاه ه ی نوبه هکه ب شوند می

کند که  یم یجاه.( را ا..ک د و یه،بدن )قلب، کل یاتیح عالایا یینارسا

 SARS-CoV-2 یها به ع ونت یانباعث مر  م تال یت،هر نها

و  SARS-CoV یها هرست همانند  ن چه هر ع ونت ؛خواهد شد

MERS-CoV (.0)شک   یوندهپ یوقوع م هب 

 

 
 یاختصاص ری)تصاو کرونا ویروس از ناشی سیتوکاینی طوفان. 2 شکل

 (.و استفاده با ذکر منبع مجاز است باشد می

 

 یمنیا یستمکرونا از س یروسفرار و

 یها بقا هر سلول یبرا ،MERS-CoVو  SARS-CoV یها یروسو

 یها هر امان ماندن از پاسخ یرا برا یا چندگانه راه رههای یابان،م

با  هکه بدن هر مقابل ییاز راهکارها یکی. یرندگ یم یشهر پ یمنیا یستمس

 یکند، الگو یم ییها اجرا یروسها و و یکروبم نظیر یگانهعوام  ب

 Pathogen associated molecular patternوابسته به پاتوژن ) یمولکول

الگو  ییشناسا ی یرندهپذ ،الگو ین( است که هر مقاب  اPAMP یا

(Pattern recognition receptor یا PRR )بدن  یمنیا یستمتوس  س

 یمحافظت شده به نام الگوها یتکامل یکروبیم یباشد. ساختارها یم

 یالگوها یها یرندهتوانند توس  گ ی( مPAMPsپاتوژن ) یمولکول

و  SARS-CoVحال،  ینشوند. با ا یی( شناساPRR) یصتشخ

MERS-CoV را که فاقد  یههو ال یبا غشا ییها یکولوز یدتوانند تول یم

PRR این بهشوند.  یرها تکث یکولوز ینهر ا ،القا کنند و سس  ،هستند 

 یابان( توس  مdsRNA) Double-strand RNA یصاز تشخ ترتیب،

هر  یاثرات محافظت ،گاما و بتا یها ترفرونینشوه. ا یم یریها جلوگ  ن

 یراما مس ،هارند MERS-CoVو  SARS-CoV یها ونت مقاب  ع

 ین(. پروت 01شوه ) یم تال به ع ونت مهار م یها هر موج 1 ینترفرونا

هر  ینترفرونا یدتول یالقا یرتواند مس یم MERSCoVمربو  به  4a یفرع

 Melanoma differentiation-associated protein 5 یتاز فعال یسطح

(MDA5) با  یمتداخ  مستق ی واسطه هبRNA بلوک  را ای رشته هو

 یها ینو پروت  ORF4a، ORF4b، ORF5 ین،(. همچن01-07) یدنما

 ی انتقال ههنده یمیتنظ عام باعث مهار  MERS-CoV ییغشا

هن ال  هفرون بتا را بینتر غازگر ا ی فعال کننده عام نترفرون گاما و یا

 یروستواند توس  و یم ینهمچن ،ژن ی نت ی عرضه مکانیسمهاشته باشد. 

 ی ژن مرت   با عرضه یانب ،عنوان مثال ه. بیرهقرار گ یرثأکرونا تحت ت

شوه  یم یتهچار کاهش فعال MERS-CoV یها ژن بعد از ع ونت ی نت

 SARSCoV-2از  یفرار ناش یمنیا یستمس ینابوه ین،(. بنابرا02-01)

مد  یدبا یاختصاص یاص  هر هرمان و هاروها ینتر یعنوان ضرور هب

 .یرهنظر محققان قرار گ

 

 COVID-19 یروسیو یمارب یصتشخ

 بر  یبه طور اساس ،COVID-19 یروسو ینیبال یصتشخ

  های یشاز  زما یو بعال ینیتظاهرات بال یری،گ همه ی یخچهتار

 روجاسکن،  یت ی، سیکنوکل  یداس ی شکارساز نظیر یمحور

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA )یینبر اساس تع 

 استوار است. یکشت سلول یت،نها هرو  IgGو  IgM یها یمونوگلوبولینا

 COVID-19 یروسم تال به و یمارانب ینیبال های هم و نشانیهر چند که عال

شدت  هب یروسی،و ین   و پنومون ی، سرفه، تب، تنگیتن س یمعال مانند

 های یش زما یری،گ همه ی یخچههمانند تار ین،باشند. بنابرا یم یسیکالت

 باشد. یم یضرور COVID-19 یصتشخ یبرا یمحور

 

 Real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) روش

  یددکنوکل  یداسدد ی شکارسدداز یبددرا روجهو  ،معمددولطددور  بدده

SARS-CoV-2  شدددددوه کددددده ع دددددارت از   یاسدددددت اهه مددددد 
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Quantitative reverse transcription PCR (RT-qPCR) و 

 .باشند می SARS-CoV-2 یروسژنوم و یتوال ی شکارساز های یش زما

 یبدرا  یکشت خدون  ،SARS-CoV-2 یمعت ر برا ییروج شناسا

باشدد. الزم بده    یمد  یروسک  ژنوم و یتوال یینتع ین،و همچن یروسو

کد  ژندوم    یتوال یینجهت تع یتکنولوژ یریکارگ هاست که ب یحتوض

چرا کده   ؛باشد یم ییها یتمحدوه یهارا ینیبال یصتشخ یبرا یروسو

انجدام   یبداال  ی ینده و ها یااتو تجه ی وسا ی،روش ینانجام چن یبرا

 سازه.  ینم یسرم یساهگ هرا ب یشی زما ینامکان چن ها، یش زما

 یبدرا  یوهشد  ینتر و هر هسترس ینتر یکاربره RT-qPCR ین،بنابرا

و  یموجدوه هر ترشدحات تن سد    یها یروسو یشناس یب س ی شکارساز

هر کشدور   SARS-CoV-2 یدری گ و همده  یوعباشد. بعد از شد  یخون م

  یهدا  یدت ک یدد تول واحدد  یاندداز  شروع بده راه  یاهیز یها شرکت ین،چ

RT-qPCR کرندا کرهندد. مرکدا     یروسیو یماریب ینیبال یصتشخ یبرا

 یکندد کده بدرا    یمد  یهتوصد  ین،کشور چ یها یماریب یریگ یشکنترل و پ

 ORF1ab یاز مناط  ژندوم  یاختصاص یها و پروب یمرهااست اهه از پرا

، RT-qPCRتوسد    SARS-CoV-2 یدروس و ی شکارساز یبرا Nو 

شدده   أییدد شدوه کده ع وندت ت    یم یم تال تلق یزمان یمار،است اهه شوه. ب

 مث ت بشوند.   یو خون یویترشحات ر یها توس  نمونه

 یش زمدا  ،و همکداران  Chuندام   هب یناز محقق یکی ،بار یناول یبرا

 یهددا یگنالکدده بددر اسدداس سدد   RT-qPCR assays یا مرحلدده یددک

کد    Nو  ORF1b یژندوم  ی هو منطقده  ی شکارساز یفلوئورسن  برا

و اجدرا   ی، طراحد بدوه شدده   یصورت جداگانده طراحد   هب یروسژنوم و

گرفتده   افدراهی از  یهمگد  یکنتدرل من د   یها نمونه ،روج ینکرهند. هر ا

اعدالم شدده بدوه و     یها من   ن یو خون یخلط یها یششده بوه که  زما

م دتال بده    یمدار از هو ب یدا کنتدرل مث دت ن   ،هدا  بوه که نمونه یهر حال ینا

SARS-CoV-2 هدا    ن یخلط یها که مث ت بوهنشان با است اهه از نمونه

 (.32-31بوه، موره است اهه قرار گرفت ) یدهاحراز گره روج ینتوس  ا

و با اسدت اهه   ی ور باا  را جمع ی که خوهشان نمونه یمارانیهر ب

وابسددته بدده   یهددا بدددون اسددت اهه از پددروب   RT-qPCR روجاز 

 مددواره مث ددت  یدداانکرهنددد، م یبررسدد ،فلوئوروسددن  یهددا یگنالسدد

SARS-CoV-2 روج یدن . ا مدد  هسدت  بده  هرصدد  7/21به  یکناه 

 یو مطلدوب بدرا   یتهداجم  یرروج غ یک ،با است اهه از باا  یش زما

اسدت کده    SARS-CoV-2 یها و کنترل ع ونت یغربالگر یص،تشخ

 بدا  RT-qPCR ی شکارسداز  یک(. تکن30تواند قاب  اعتماه باشد ) یم

  یروسددیو یهددا توانددد هر ع ونددت  یمدد ،بدداال ویژگددی یتحساسدد

SARS-CoV  وMERS-CoV هاشته باشد.   ییباال یصیکاربره تشخ 

 یبدرا  RT-qPCR روج یمن د  یجبدا نتدا   یمدار هر چند که پدنج ب 

SARS-CoV-2اسدکن مث دت و    یتد  یس یصیتشخ یها یش، هر  زما

 ،مجدده  RT-qPCRو  یسواب از ترشحات تن سد  یها یشتکرار  زما

 SARS-CoV-2 یروسدی ها بده ع وندت و    ن یتمام ابتالی یتهر نها

 یبدرا  RT-qPCR ی شکارسداز  روج یتحساسد  یاان. میدگره أییدت

باشد که  یهرصد م 02-72هر حدوه  ،SARS-CoV یروسیع ونت و

 یریگ شک  نمونه یموره است اهه برا ی نامه شیوهبا  یمارت ا  مستق ،ال ته

 ،خداطر  ین(. بده همد  33-34شده هاره ) ی ور جمع یها و تعداه نمونه

  یروسدددیع وندددت و یبدددرا RT-qPCR روجبه دددوه و تکامددد   

SARS-CoV-2 روج، ایدن  یهدا  نقدص  از ،عالوه هاست. ب یضرور 

و  یشهدا هنگدام  زمدا    کدار بدا  ن   یمدار، نمونه از ب ی ور خطرات جمع

 توان نام بره. یرا م یجهتا حصول نت یشبوهن مدت زمان  زما یطوالن

 

 یگرد یصیتشخ یها اسکن و روش یت یس

 RT-qPCRاگددر چدده  ،COVID-19 یروسددیو یمدداریب یصتشددخ یبددرا

و عواقدب   روج یدن کدارب ا  یاسدت، امدا مدواره من د     یاختصاصد  یلدی خ

 گرفت. یدهتوان ناه یاشت اه را نم یجنتا یناز ا یخطرناک ناش

و  یاز محدور  یکدی  یدد اسکن با یت یاز پاشکان معتقدند که س یلیخ

 یداان چدرا کده از م   ؛مدد نظدر باشدد    یصدی تشخ یهدا  روج ینتدر  یضرور

 ینیبدال  مدت عال یککه با  یاشخاص یبرخورهار است. برا ییباال یتحساس

تکدرار   ی،من د  RT-qPCRهمراه با  SARS-CoV-2شدت مشکوک به  به

خواهدد   یدد گشا و م  راه یاراسکن بس یت یهمراه با س RT-qPCR یش زما

هر مراحد    ینهسد  ی اسدکن ق سده   یتد  یسد  یباال وضوحخصوص  بهبوه. 

 SARS-CoV-2 یدروس بدا و  یمداری شددت ب  یابیو ارز یصتشخ ی یهاول

 خواهد بوه. یضرور یاربس

اسدکن   یتد  یسد  یرتصداو  یرو بدر مطالعدات متعدده    ی و تحل یهتجا

تدا کندون توسد      SARS-CoV-2م تال به ع ونت  یمارانب ی ینهس ی ق سه

هست  مده توسد    هب یها یافتهمختل  صورت گرفته است. بنا بر  ینمحقق

 یمداری ب یصتشدخ  یبدرا  یمهم یاربس ینیارزج بال ،اسکن یت ی، سینمحقق

  یروسددیکدده ع ونددت و  یهر مندداطق یددژهو بدده COVID-19 یروسددیو

SARS-CoV-2 تصداویر باشدد. هدر چندد کده      یاست، هارا م یعشا یاربس 

 ینبدد یاص از جملدده عدددم تمدداینقددا یبعالدد یهارا یددااسددکن ن یتدد یسدد

باشدد.   یکرونا م یروسیو یماریاز ب یناش یبا پنومون یروسیو یها یپنومون

جهدت   IgM/IgG یدابی بدر اسداس ره   ELISA یها یتک ،هر حال حاضر

و  یهر حددال رونددد تکددامل   SARS-CoV-2 یروسددیو یهددا ع ونددت

 ن توسدد   ی یددهاول یهددا یشتددر شدددن اهامدده هاشددت و  زمددا  یاختصاصدد

 یهدا  روج ن نسد ت بده    یبداال  یتاز حساسد  یحداک  ،معت در  یها شرکت

ان دوه   یدد تول ی بده مرحلده   ،حدال  هاما تا ب است، یکنوکل  یداس ی شکارساز

 است. یدهنرس

 N-based IgGبددا  SARS-CoV یبددرا ELISA یددتک یتحساسدد

 یELISA یددتک سددیتحددال  ن کدده حسا ؛هرصددد اسددت 7/24حدددوه 

SARS-CoV  باS based IgG  امدا   ،(30هرصدد اسدت )   2/01اان ید بده م
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  یشددددده بددددرا  یطراحدددد یاحتمددددال یهددددا یددددتک یتحساسدددد

SARS-COV-2 IgG/IgM هاره.   یشتریب ی به مطالعه یازن 

 

 درمان

 یدا هرمدان   یبدرا  یواکسدن  یدا  یاختصاص یهارو یچس انه تاکنون هأمت

 نشده است. أییدت یانسان یکرونا یروساز و یریگ یشپ

از بدروز   یریجلدوگ  یدا کنترل  یبرا یمتعده یها راه: رو یشپ یها هرمان

شدن  ن وجدوه هاره.   یدمیکاپ یاکرونا  یروسحاص  از از و یها ع ونت

 یهدا  منوکلوندال، روج  یها یباه یها،  نت توان از واکسن یم ،جمله ایناز 

 یدن ندام بدره. بدا ا    یهرمدان  فرونینترها و اید وتیگونوکلبر اساس ال یهرمان

 یینهدا  أییدد هاروهدا بده ت   یدن الزم است تدا ا  یمدت یطوالن ایندوجوه، فر

اسدت اهه   بده  یماری،ب ینا یوعبا توجه به سرعت ش ،برسد. هر حال حاضر

، یدت ، هساتیددز هرمدان ا  یهر حدال مطالعده بدرا    یاشده  أییدت یاز هاروها

 یانسدان  یکروندا  یدروس جهت هرمدان از و  MERS و SARSواناا، ل ن 

و  Favipiravirتدوان   یمد  ،هاروها ینا ی شوه. از جمله یم یهو توص یهتک

Ribavirin ین،و همچنددددد یددددددی ندددددالو  نوکل وز Galidesvir  و

Remedsivir روه یندام بدره کده احتمدال مد      یتجربد  ید نالو  نوکل وز 

به صدورت مشدتقات    ،هاروها ین. اباشند شتهکرونا ها یروساثرات ضد و

ههندد و   یمراز را هدف قرار میپلRNAوابسته به  RNA، ینگوان یا ینهن 

 یهارا یهدا  یدروس از و یا گسدترهه  ید  را هر ط یروسو RNAساخت 

RNA یهاروهدا  یرثأاهامده، تد   هرکنندد.   یمسددوه مد   یروسکروناو نظیر 

 :گرهه می ارایهح وشرطورم هب ،کرونا یماریب یبر رو گ ته پیش

Favipiravir تواندد   یمد  یثرؤبه طور مRNA   مدراز  یوابسدته بده پل

هدا را   یدروس و انتروو یروسنوروو ،واناا، ابوال، تب زرهل ن  یها یروسو

هارو هر برابدر   یدن ا یروسدی ضد و یتفعال یا مطالعه تازگی، بهمهار کند. 

 یاثربخشد  یگدری، ه ی (. هر مطالعه31کرهه است ) أییدرا ت یروسکروناو

Favipiravir هارو یدن ثابت شده است. ا یافرون نینتربه همراه مصرف ا، 

 یجنتدا  ینکرونا هر ووهان و شنژن چ یروسم تال به و یمارب 342 یبر رو

تحت هرمدان   یمارانانسان نداره. ب یبرا یهاشته است و خطر یثمربخش

 نشدان نداهندد و هر    ار یدروس از و یمدی روز عال 4پد  از   ،هارو ایدن با 

 (.  31-31هاشت ) یا یافتهبه وه  یتوضع یهر ،ها هرصد  ن 21

 و  C یدددددددتهر هرمدددددددان هسات Ribavirin یاثربخشددددددد

Respiratory syncytial virus (RSVت )اثدر   ،ال تده  ؛شده اسدت  أیید

هاره  ینهاللت بر ا یان MERSو  SARSم تال به  یمارانهارو هر ب ینا

 یشوه. اثربخش یم یخون کم یدعوارض شد یجاهباعث ا ،که هر هز باال

 (.31-32هنوز نامشخص است ) ویروسهارو هر برابر کرونا ینا

Remedsivir، یناز مشدتقات  هند   یداتفسد ورام  ی ورههافر یک 

 یشدنهاه ابوال پ یروسو یبرا ییبار به عنوان هرمان هارو یناست که اول

 یهر کشدت سدلول   MERSو  SARS یروسیاثر ضد و ،هارو ینشد. ا

هر  یدی هارو یهدا  شدرکت  ی،تازگ به(. 42هاشته است ) یوانیو مدل ح

م ددتال بدده  یمددارانهارو هر ب یددنا یتصدداهف ینیبددال ییحددال کار زمددا

هر  ،و ژاپدن  ینچد  یهدا  یمارسدتان باشند. محققان هر ب یم یروسوکرونا

م دتال بده    یمدار ب 072بدر   ینیبدال  ییکار زمدا  3 ی مرحله ی حال مطالعه

 غداز   یده از فور ،مطالعده  یدن ( هستند. ایدتا شد ی )خ  یروسوکرونا

(. هر 42-40) باشدد  هاشدته اهامه  ی تا  ور روه یو احتمال م استشده 

 یبدرا  یدژه تواندد بده و   یمد  ،هارو یدن کدره کده ا   یدکأمطالعات ت ،ضمن

مانندد پرسدتاران، پاشدکان،     یروسوکروناپرخطر هر معرض  یها گروه

 یدد م  ،کنند یم تال را هرمان م یمارانکه ب غیره و یشگاهکارشناسان  زما

 یهارو ینتر وار کنندهیدبه عنوان ام ییاز سو Remedsivirواقع شوه. 

 شده است. یشنهاهپ یانسان یروسوکروناهرمان  یبرا یاحتمال

Galidesvir، یدت هسات یاسدت کده هر ابتددا بدرا     ین نالو   هنوز 

 یهارو بدر رو  یدن ا یدروس اثدر ضدد و   ینی،مطالعات بال هرساخته شد. 

کنندده بدوهه    یددوار ام MERSو  SARS نظیدر هدا   یروساز و یاریبس

 هنوز نامشخص است. یروس،وکرونا ی ن برا یاثربخش اما ،است

هر برابددر  یتوندداویرو ر یندداویر، لوپیرامسددول  یماننددد ه ییهاروهددا

 یبدر رو  ینیبال یقاتباشند. تحق یثر مؤم MERSو  SARS یها یروسو

 یانسدان  یروسوکرونا لوهه به  یمارانهر ب یتوناویرو ر یناویرلوپ یهو هارو

گرم  یلیم 122با هز  یگرم و هوم یلیم 422با هز  ی غاز شده است که اول

 یروس،م تال بده کرونداو   یا ینهزم یها یماریبا ب یمارانهو بار هر روز هر ب

، 0223هر سدال   SARSتواند موره است اهه واقع شوه. پ  از ظهدور   یم

هر  سدسارتات   ینداز پروت  ی مهدار کنندده   یدک شد کده   ییشناسا یناویرلوپ

 Human immunodeficiency virusesانسدان )  یمندی نقص ا یروسو

 یده عل یشدگاهی  زما ی هر شدرا  یمهدار  یدت فعالباعث  است و (HIV یا

SARS-CoV (باعث  یروسوSARS هر انسان)  یتوندوویر شدوه. را  یمد 

باعدث   ،P450 یتوکروممهدار سد   ید  شوه که از طر یم یبترک یناویربا لوپ

 (.43-44شوه ) میعمر پالسما  یمهن یشافاا

اندد.   شده أییدت Cو  B یتهسات یها یروسها هر هرمان و ینترفرونا

 یمندی ا یهدا  پاسخ یکند باعث تحرنتوا یها م ینترفرونا که است یگ تن

شدوند کده هر حدال     ویروسهر افراه م تال به کرونا یروسیضد و یرات

 (.40-41مربو   غاز شده است ) ینیبال ییکار زما ،حاضر

 معدددددروف  یمهاره کددددده  ندددددا یژندددددوم یروس،وکروندددددا

Angiotensin-converting enzyme 2 (ACEII را از کددددار )

کده اغلدب هر    یم نا ینا یهارا یها هر سلول ACEII یم.  نااندازه یم

ورهز اکده   یحدالت  مانند افتد، یاز کار م ،هستند یهقلب و کل یه،عرو  ر

(Overdoseو مسددموم )مثدد   ییهاروهددا یبدداال یاربسدد یربددا مقدداه یت

بدا   یم ندا  یدن شده باشدد. از کدار افتداهن ا    یجاها ی ناالپر و  ی کاپتوپر

 یوتانسدین بده  نژ  I یوتانسین نژ ی توجه به عملکره  ن، باعث عدم ت د

II یدک مداهه،   یدن ابدد. ا ی یمد  یشافداا  کیندین  یو سدطح بدراه   شوه یم 
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و محرک حمالت  یتن س یستممحرک س ین،و همچن یقو یالتوروازوه

 یده، مانندد ر  یاتیح عالایا یبکم کرهن  س یبرا ید. شاباشد یسرفه م

 ینوازوپرسد  نظیرعرو   ی کننده تنگ  یاست اهه از هاروها یه،قلب و کل

مدداوم از زمدان    تارید  صورت  هب ن رین یبا هز باال و نوراپ ینو هوپام

مؤثر  یمارهر فره ب یستمیکو س یویر یریم هرگیو  غاز عال یصتشخ

 موره وجوه نداره. ینهر ا یعلم ییدهنوز تأ اما ،باشد

 یوتانیسدن  نژ ی گیرندده  ی از طر یروسوکروناکه  ینبا توجه به ا

Inverter هر کم دوه   گیرندده  ینشوه و ا یبه سلول بدن متص  م یم نا

 از یدری گ یشپد  یشدوه بدرا   یم یهتوص یابد، می یانب یشافاا D یتامینو

 امدا  ،مصدرف شدوه   D یتامینواحد پرل و 02222ابتال، حداق  روزانه 

 موره وجوه نداره. ینهر ا یعلم ییدهنوز تأ

 یابندد،  یکرونا به دوه مد   یروسو یماریکه از ب یمارانیب :یپالسماهرمان

(. 47ب دره )  ینرا از ب یروستواند و یکنند که م یم یدتول ییها یباه ی نت

 یخون افراه یپالسما ی از تار ین،چ یپاشکان هر شانگها ی،تازگ به

بدده  م تالیددانهرمددان  یانددد، بددرا یافتددهبه ددوه  یروسکدده از کروندداو

 شددددرکت  ی،تددددازگ بددددهکننددددد.  یاسددددت اهه مدددد یروسکروندددداو

China National Biotech از  یشهرمدان بد   ینوع پالسما برا یناز ا

کرونا است اهه کرهه و اهعا نمدوهه   یماریب یدم شدیعال یحاو یمارب 12

سداعت به دوه    04هرمدان هر مددت    ی کنندده  یافدت که افراه هر است

مطلدوب هر خدون    یژناند که همراه با کاهش التهاب و سطح اکس یافته

  ید ر هنگدام اوا ال ته الزم است شروع هرمدان بدا پالسدما ه    ؛بوهه است

 صورت مداوم انجام شوه. هو ب یماریشروع ب

 یدازی  و  م  یدا هرمدان ماالر  یبرا کهاست  یدیمدت مد ین،کلروک

ا قرار گرفته است. هدر چندد کده عامد      یهن یمراکا هرمان ی موره است اهه

 یا شدک  گسدترهه   هبد  ،پداروم  یفالس یومهمان پالسموه یا یاماالر یماریب

با توسدعه   ی،مقاومت از خوه نشان هاهه است. از طرف یننس ت به کلروک

 یهارو یدک عندوان   هبد  یشدتر ب یناز کلروک یاضد ماالر یو تکام  هاروها

هر  یدن، شدوه. عدالوه بدر ا    یاست اهه مد  یاماالر از یریگ یشپ یبرا یانتخاب

و مدر    یتتواند مسموم یهارو م ینا ،از حد مجاز یشصورت مصرف ب

از  یکدی کده   ینکلدروک  یدروکسدی هن ال هاشدته باشدد. سدول ات ه    هرا ب

 یدروکسدی بار با اضافه کرهن گروه ه یناول یبرا ،است ینمشتقات کلروک

 ،سنتا و بده بدازار عرضده شدد کده هر عمد        1241هر سال  ینبه کلروک

بددا  یسددهبدوهن  ن هر مقا  یسددم یدا  یکتوکسدد یداان هرصددد م 42حددوه  

 یدروکسدی سدول ات ه  ،هر حال حاضدر  کمتر بوه. یواناتهر ح ینکلروک

و هر هسدترس   گدرهه  مدی  یدد تول یا و گسدترهه  یعشک  وس هب ین،کلروک

و  یتمداتوس لوپوس ار نظیر یمنیخوه ا یها یماریباشد که هر هرمان ب یم

و  ینکده کلدروک   ییهاره. از  ن جدا  یکداربره اساسد   یدت،  رتر یدروماتوئ

 مکانیسدم مشدابه و   یمیاییش یها ساختمان ینکلروک یدروکسیسول ات ه

 یسدتم س ی کنندده  ی و تعدد  ی بداز ضدع   یکعنوان  هب یکسان یاثربخش

را حددس زه   یدها ینتوان ا یم یراحت هب رو، این ازباشند،  یبدن م یمنیا

 یددای کاند یدک تواند  یم ینکلروک یدروکسیکره که سول ات ه یتو تقو

 باشد.   COVID-19شده توس   یجاها یها هرمان ع ونت یبرا یقو

را از  ابدان یم یتن سد  یهدا  سلول ن،یکلروک: ینکلروک یهرمان یسممکان

 ههد: یموره هدف قرار م سمیمکان 3  یطر

هددف   یهدا  انددوزومال سدلول   pH شیباعث افداا  ن،یکلروک -1

 باشد. یالزم م یاتصال سلول یشوه که برا یم ابانیم

 از خددواهران  یکددیکدده  SARS-Coronavirus یمدداریهر ب -0

COVID-19 ونیالسد یکوزیباعدث تدداخ  هر گل   نیکلدروک  ،باشد یم 

منجدر بده    ت،ینها هر ،تداخ  نیشوه. ا یم روسیو یسلول یها رندهیگ

 شوه. یم روسیو و ابانیسلول هدف م انیقطع ارت ا  م

 یرو یهدا  نوید  یبدرا  کید ونوفوریعندوان عامد  ا   هب نیکلروک -3

(Zinc ای Znعم  م )یهدا  ونید  اجیر شیبا افاا ،خاطر نیبه هم ؛کند ی 

Zn (41) کندیعم  م ابانیم ،هدف یها سلول توپالسمیبه هاخ  س.   

 ،COVID-19و  ابدان یم یهدا  هر سدلول   ،مکانیسدم سه  نیاتمام 

بشدوه.   مکانیسدم سه ندوع   نیکند و باعث مقاومت به ا رییتواند تغ ینم

شوه.  یم ابانیبا سلول هدف م روسیمانع از اتحاه و ،اول مکانیسمهو 

و  ACE2 ونیسد الیکوزیگل یفعال شددن انتهدا   ریمنجر به غ ن،یکلروک

 کید  ،ACE2شدوه.   ی ن مد  یسداختار  راتیید منجر بده تغ  ت،یهر نها

 نید (. ا41اسدت )  ابدان یهددف م  یها سلول یبر رو یسطح ی رندهیگ

و  COVID-19 روسید اجتمداع و  نیبد  یختگیمنجر به گسد  رات،ییتغ

 ،COVID-19کده   یطدور  هبد  اسدت؛ شدده   ابدان یهدف م یها سلول

 ابدان یمتص  شددن بده سدلول هددف م     یبرا ACE2 ی رندهیگ ازمندین

 کنندده   یرید گ شیعامد  پد   کید عندوان   هبد  نیباشد. اگدر از کلدروک   یم

 یگرم برا یلیم 3/1بارگساالن و  یته برا بار هر ه کیگرم  یلیم 022)

عندوان   هبد  تواندد  یمد اسدت اهه شدوه،    COVID-19 ضدد هدا( بدر    بچه

 رهید بعدد از ع وندت مدوره اسدت اهه قدرار گ      ایاز ع ونت و  یریگ شیپ

را به مدت سه ه تده مصدرف نمدوهه     نیکلروک ی(. اگر شخص42-41)

 روسید شدوه و و  یفره نیواره بدن چن روسیو یباشد و سس  تعداه

 نیرا هاشته باشد، کلدروک  ابانیهدف م یها هر  لوهه کرهن سلول یسع

 یهدا  بدا سدلول   روسید از اتصدال و  ،اول و هوم مکانیسدم با است اهه از 

هدا واره   سروید از و یاگر تعدداه  خواهد کره. یریجلوگ ابانیهدف م

 دنیمنتظرند تدا بدا چسد     یرو یها نوی ،شوند ابانیهدف م یها سلول

، مددانع از روسیددو RNAمددراز وابسددته بدده   یپل RNA میبدده  نددا 

 (. 41-42د )نبشو COVID-19 روسیو یهاخ  سلول ونیاسایمریپل

بدار هچدار    نیهر هاخ  سلول چندد  COVID-19 روسیو چنانچه

کده   نید نظدر گدرفتن ا   هربدون  یشک  فعال هب یرو یها نوی ،شوه رییتغ

هر هاخد    روسید و ریباعث مهار تکث ،باشد روسیوکرونااز  یا هیچه سو

 COVID-19 روسید اگدر و  ید شد. حتنخواه ابانیم یتن س یها لسلو
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 ابدان یسلول م توپالسمیو از هرون س فرار کند یرو یها نویبتواند از هام 

 دید نما ی ن  زاه شوه و سدع  نیب یو فالا یسلول نیب ک یبه هاخ  ماتر

را  لدوهه کندد،    ابدان یسدالم هددف م   یهدا  لاز سدلو  یبعالد  گریه بارتا 

از  ابدان یهددف م  یهدا  با سدلول  روسیاز اتصال مجده ژنوم و نیکلروک

ع وندت هر   جده، یخواهد کره. هر نت یریاول و هوم جلوگ مکانیسم  یطر

 COVID-19 اید و عدوارض پنومون  شوه یمخوهج متوق   ی هیمراح  اول

خدوه   ریثأت ن،یکلروک یها که مولکول نیمهم ا ی ات ا  نخواهد افتاه. نکته

 یرو ،یعیط   یهر شرا. هرا هر ق   و بعد از ع ونت از هست نخواهد ها

حالدت   یرو یاه نویسطح  شیشک   زاه هر سلول وجوه نداره. افاا هب

 ریچرا که سدلول قداهر اسدت مقداه     ؛کند ینم جاهیسلول ا یبرا کیتوکس

 هید تخل یسدلول  نیبد  یرا از سلول خارج و به فالا یرو یها نوی یاضاف

 ر،یمغاهدا، شد   جات،یبه طور معمول هر گوشت قرما، سد ا  ،ی. رودینما

جدذب و   شیباعث افاا ریشوه. س یم دایوفور پ هغالت بمرغ و  تخم ر،یپن

از افدراه   یبعال ن،ی. بنابراشوه یمهر هاخ  بدن  یقاب  هسترس بوهن رو

شدوه کده از    یمد  هیرا بخورند توص یسرشار از رو یتوانند غذاها یکه نم

 یتد یامن ی هی. حاشد ندد یمصدرف نما  ریروزانده سد   اید و  یرو یاهد   مکم

از  یرید گ شیپد  یچدرا کده بدرا    ؛شده اسدت  شی زما یخوب هب ن،یکلروک

و لوپدوس   یم صدل  سدم یمانندد رومات  یمنیخدوها  یهدا  یمدار یو ب ایماالر

 هبد  ن،یاست کده کلدروک   نیاز ا یحاک ،ها هشوه. نشان یم ایتجو تماتوزیار

ناشدی از   یهدا  تهر ع وند  یروسد یضد و  یالط عیوس یهارو کیعنوان 

SARS ن هر  کیددونوفوریاثددرات   ی واسددطه هشددوه. بدد یاسددت اهه مدد 

عندوان   هبد  ن،یو همچند  روسید م تال بده و  یها لهر سلو یرو ییجا هجاب

 یطدوالن  ی (. اسدت اهه 41-42کاربره فراوان هاره ) ایضد سرطان ن یهارو

)چهار سال( ممکن است باعث تجمدع هارو هر چشدم    نیمدت از کلروک

طدور   هکه ب یهارو توس  افراه نیا ازهر است اهه  ییها ینگران ،بشوه. ال ته

وجدوه   اید ن هسدتند  دروژنازید ه یگلوکا فسد ات ه  میفاقد  نا یماهرزاه

 نیاز کلدروک  یتهوع ناش و تهیدیممکن است از اس ،اشخاص یهاره. بعال

مشک  را بدر   نیا ،بعد از غذا نیتوان با مصرف کلروک یباشند که م یشاک

گرم  یلیم 3/1گساالن و ربا یگرم برا یلیم 022 یریگ شیطرف کره. هز پ

بدر   ،یدی هارو یهزهدا  نیشده است. ا هیه ته توص کی یبچه به ازا یبرا

(. هز 41-42ثر خواهدد بدوه )  ؤمد  یرید گ شیپد  یبدرا  COVID-19 ضد

و  کدا یامر ن،یهر چد  هطور ک نهما COVID-19 ضدبر  نیکلروک یهرمان

 هگدرم هو بدار هر روز بد    یلد یم 022 اانید به م ،شوه یهندوستان است اهه م

  یدداز ق  یروسددیضددد و یهاروهددا گددریمدددت پددنج روز همددراه بددا ه 

Oseltamivir، Lopinavir  وRitonavir باشد و چنانچه فره هچدار   یم

را  یتوان همدان هز هرمدان   یم ،شده باشد COVID-19از  یناش یپنومون

 (.41-42کره ) ایتجو ماریب یروز برا 12به مدت 

کننده بدر   یریگ شیعنوان پ هبتوان  یم نیاز کلروک ،هر حال حاضر

 کی نیهم اکنون کلروک ،است اهه کره. هر هندوستان COVID-19 ضد

هر منداط    ژهید و بده کده   اسدت ارزان، مطم ن و قاب  هسدترس   یهارو

 هر یریگ شیپ یعنوان هارو هب ایماالر ضدبر  بتوان یم ا،یماالر کیاندم

بدا   سده یهر مقا ن،یکلدروک  یدروکسد ی. هگرههتابستان است اهه  ی  ستانه

فسد ات   یها بر رو ینیچ گر،یه یسو ازهاره.  یکمتر تیسم نیکلروک

و  نیکلدروک  یدروکسد یکنند. الزم به رکر است کده ه  یکار م نیکلروک

 هارند.  یکسانی یاثربخش ن،یفس ات کلروک

هدا   یتوکاینسد  یاهاست که غلظت ز یناز ا یحاک ینی،بال یقاتتحق

 ،هسدتند  SARSابتال بده   یبحران وضعیتکه هر  یمارانیب یهر پالسما

بدا   یمارت دا  مسدتق   ،شدده  یجداه ا یتوکاینکند که طوفان سد  یم یشنهاهپ

 یممسدتق  یدت فعال یهر فره م تال هاره. عالوه بر اثرگدذار  یماریشدت ب

 یتیامن ی یههارو حاش ینا ین،کلروک یدروکسیسول ات ه یروسیضد و

شدک    هبد  یضد التهداب  یا م تیموفق یهارو یکعنوان  هو ب رهها ییباال

 هامدر، بد   ایدن شدوه کده    یاست اهه م یمنیخوه ا یها ییمارگسترهه هر ب

 یشعوام  پد  ویژه به یتوکاینس یدتول یطور قاب  توجه هخوه ب ی نوبه

سدول ات   ،COVID-19 یمارانهر ب ین،ههد. بنابرا یرا کاهش م یالتهاب

 یهدا  ختواندد بدا مشدارکت هر کداهش پاسد      یمد  ین،کلروک یدروکسیه

 .یدنما یباز یدینقش کل یالتهاب

 یهدا  از چدالش  یروس،ثر بر کروناوؤم ییمداخالت هارو ییشناسا

 یدن ا یبداال  یوعرسد بدا توجده بده شد     یرو است. به نظر م یشبار  پ

 بده  یدابی  هسدت  یبدرا  یا هگسدتره  یهدا  جهر چه زوهتر تدال  یماری،ب

 .گیره قرار متخصصان کار هستور هر یروسوکروناضد  یهاروها

 

 گیری نتیجه

بده   یبسدتگ  یروس،وکروندا  یمداری ب یشدرفت و پ یجداه رسدد ا  یبه نظر م

 یسدتم کده بده س   یافراه هاره. عدوامل  یمنیا یستمو س یروسو یانتداخ  م

، سدن، جدن ،   یدک شدام  ژنت  دتواند  یمد  ،هاره یاشدخاص بسدتگ   یمنیا

 یسددتمس یمتنظدد یددت،و هر نها یایکددیف یتوضددع ی،ا هیددتغذ یتوضددع

افراه به ع وندت   یابتال ی هر نحوه عوام ، ینباشد. ا یمنواندوکریننوروا

کنندده   یدین و ع وندت مجدده نقدش تع    یماریمدت و شدت ب یروسی،و

هر  یبده طدور جدد    ،مناسب و به موقع یپاشکان و اقدامات هرمانهارند. 

 .  باشند م ید و مژثر می یماریاز گسترج ب یریو جلوگ یصتشخ
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Abstract 

Coronavirus disease-2019 (COVID-19) is a type of acute viral pneumonia, which began with a sudden outbreak 

in Wuhan, China. Although closely related to severe acute respiratory syndrome, severe acute respiratory 

syndrome (SARS) and Middle East respiratory syndrome (MERS), the disease excessive transmission rate 

distinguishes it from other viral pneumonia diseases. The pulmonary complications and infections caused by this 

virus, as well as the lack of specific therapeutic have caused one of the most complicated epidemics of the last 

century. In this review article, we attempted to discuss and describe the latest findings of immunopathogenesis, 

as well new and applicable treatments for coronavirus disease. 
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