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علم و پژوهش 

ویروس کروناي جدید: از مقابله با راهکارهاي مهم 
میراثهاي کهن طب سنتی تا واکسنهاي نوین

 *،2رضا یوسفی ، 1مهران حبیبی رضائی 
چکیده  

ویروس کروناي جدید پس از آنکه در اواخر سال 2019 در کشور چین ظاهر شد بهواسطه سهولت حمل ونقل در دنیاي نوین  
و عدم آشنایی سیستم ایمنی بدن انسان با آن، به سرعت مرزهاي این کشور را در نوردید و ضمن گسترش سریع، اینک به  

بزرگترین چالش دنیا بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است. دهها هزار نفر از جمله بسیاري از کارکنان خدمات پزشکی به 
آن آلوده شده اند و هزاران نفر نیز جان باختهاند درحالیکه تاکنون هنوز درمان مؤثر و قطعی براي آن گزارش نشده است. از 

طرف دیگر تالشهاي هماهنگ جهانی براي توقف این ویروس با شدت تمام طی چند ماه گذشته شروع شده است و همچنان  
ادامه دارد. در این راستا دولتها، سازمانها، نهادها و بنیادهاي خیریه زیادي در سراسر دنیا حمایتهاي جدي خود را از 

دانشگاهها و شرکتهاي فعال در حوزه طراحی و ساخت دارو،  آغاز کردهاند و به پشتوانه این حمایتها دهها واکسن و 
آنتیبادي  ساخته شده است که در مراحل مختلف کارآزمایی بالینی هستند و احتماالً بزودي به بازار عرضه خواهند شد. 

همچنین داروهاي شیمیایی موجود و  بهویژه مواردي که پیشتر در  درمان عفونتهاي  ویروسی  استفاده شدهاند  و داروهاي گیاهی  
مورد استفاده  در طب سنتی،  بار دیگر فرصت یافته اند تا ارزشهاي خود را مجدداً  به منصهظهور برسانند. همچنین طرحهاي 

زیادي ظرفیت بالقوه  سلولهاي بنیادي را براي مهار این بیماري عفونی به خدمت گرفتهاند و ساخت داروهاي جدید و 
نوآورانه نیز در دستور کار دانشمندان قرار دارد. با در نظر گرفتن اطالعات ژنتیکی پروتئین تاجی شکل ویروس کرونا تاکنون 
چندین واکسن از جنس RNA ،DNA و پروتئین ساخته شده است. همچنین پروتئین تاجی شکل هدف مناسبی براي بسیاري 

از آنتی باديهاي در حال  ساخت است که ضمن اتصال به این ویروس، آن را خنثی خواهند کرد. برخی از آنتی باديهاي  
دارویی که قبًال براي درمان بیماريهاي دیگر استفاده میشده است، اخیراً براي کاهش التهاب ریوي و تسهیل تنفس بیماران 

کرونایی پیشنهاد شده اند. این آنتی باديها با اتصال به گیرندههاي سیتوکینی اختصاصی، از آسیب هاي ریوي با سازوکار مهار 
طوفان سیتوکینی جلوگیري میکند. همچنین داروهاي ضدویروسی، برخی از آنتیبیوتیکها و چندین داروي مهم دیگر، توجه 

پزشکان و محققان حوزه دارویی را براي مقابله با این بیماري جلب کرده است. برخی از ترکیبات با منشأ گیاهی نیز نتایج 
مثبتی در مهار این بیماري  ویروسی نشان داده اند. در این نوشتار جزئیات طرحهاي پیشرو در حوزههاي داروهاي در حال 

آزمایش علیه بیماري کووید- 19 که در مراحل مختلف کارآزماییهاي بالینی قرار دارند،  به تفضیل توضیح داده میشود. در 
طول تاریخ چند هزار ساله،  بشر بارها اپیدمی و پاندمی )همهگیري جهانی( بیماريهاي عفونی و کشنده را تجربه کرده است 

و پاندمی اخیر نیز آخرین آنها  نخواهد بود. از این رو سرمایهگذاري در راستاي تقویت زیرساختهاي علمی و عملی 
دانشگاهها ، مراکز علمی و شرکتهاي  دارویی و زیستفناوري،  عبور از بحرانها ي بهداشتی مشابه  را  که وقوع آنها در آینده 

نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود،  با هزینههاي  کمتري براي کشور همراه خواهد نمود .      

 واژگانکلیدي: کووید - 19،   واکسن،   آنتیبادي،   داروهاي ضدویروسی،   سلولهاي بنیادي،   داروهايگیاهی طب سنتی. 

 ryousefi@shirazu.ac.ir، آدرس الکترونیکی 07136137617، تلفن استاددار مکاتبات، عهده *
 نایرا تهران، ،دانشگاه تهران ،دانشکده زیست شناسی )،PBRLاستاد بیوشیمی، آزمایشگاه بیوتکنولوژي پروتئین ( 1
ایران، شیراز، دانشگاه شیراز ،بخش زیست شناسی ،)PCLبیوشیمی، آزمایشگاه شیمی پروتئین (استاد  2

DOR: 20.1001.1.2008935.1399.10.2.2.0
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 مقدمه

کروناي جدید   اسرارآمیز ویروسآلودگی با سابقه شیوع عارضه 
)2-CoV-SARS1 ( انسان را به خطر انداخته  ها میلیونجان که

زار  هدر شهر دوازده میلیون و هفتصد    2019  به اواخر سال  ،است
 nCoV-2019این بیماري ابتدا    گردد.می  بازچین    2نفري ووهان

 193-کووید  را  آن سازمان بهداشت جهانی  نامیده شد، سپس 
  نامگذاري کرد.

رون  ه دب هاي کروناورود ویروس جایگاه اتصال و طور کلیبه
به  است که  ی آنزیمی در غشاي سلول ، هاي بدنسلول و بافت

این آنزیم داراي باالترین   . ]1[شود یم دهینام ACE24اختصار 
، غشاي  ریه، قلب، دستگاه گوارشهاي بافت در  فراوانی

باشد و ضمن برهمکنش با پروتئین تاجی ها میو کلیهاندوتلیال 
سازد.  پذیر میها را امکانورود آن به سلول  ،شکل ویروس کرونا

بقیه  از ها بیشتر ویژه ششها و بهست که این اندامروایناز 
د. همچنین  نشوثرمیأمت ،بدن از این ویروس مهلک هايبخش

ي  وها و کسانی که دار عروقی-سیگاري و بیماران قلبی درافراد
میزان حضور این گیرنده  ،کنندضد فشارخون استفاده می

شود و به همین دلیل  توجهی زیاد میویروسی به میزان قابل
  . ]2[است  ترمهلکبراي این افراد  ،عفونت ویروس کرونا

به این عفونت   و افراد مسن ن دیابتیاابتالي بیمار ،همچنین
به دالیلی همچون ضعف سیستم ایمنی و وجود   ویروسی
 است.   کشندهاي به شدت هاي زمینهبیماري

هاي گسترده جهانی و اشتیاق پزشکان و محققان با وجود تالش 
سراسر دنیا براي مهار این بیماري عفونی و کمک به بیماران،  

اي این تاکنون روش درمانی یا دارویی قطعی و تأیید شده بر
در نبود داروي مؤثر، مقابله    رواین بیماري گزارش نشده است. از

با شیوع روزافزون آن به یک فوریت مهم پزشکی در سراسر  
هاي ها و بنیادها سازمانجهان تبدیل شده است. همچنین دولت

توجهی را  هاي مادي قابلخیریه زیادي در سراسر جهان کمک 
هاي داروسازي و فناوري زیستی شرکت و  هادر اختیار دانشگاه

جهت مقابله با این عفونت  اند تا دارو یا راهکار مؤثرقرار داده

 
1 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2  4 Angiotensin Converting Enzyme 2 
2 Wuhan      5 Clinical trial 
3 Covid 19     6 Vaccines 

شیوع گسترده این بیماري در جهان   .ویروسی نوظهور را بیابند
فرصتی را نیز براي داروهاي سنتزي و سنتی موجود فراهم کرده  

بررسی قرار  است تا اثربخشی آنها در مقابله با این بیماري مورد 
هایی که در راستاي یافتن گیرد. اگر حتی تعداد کمی از تالش 

هاي گذشته شروع شده است در  درمان براي این عارضه طی ماه 
توجهی داروي  زودي تعداد قابل ه ب ،آینده نزدیک به نتیجه برسد

مؤثر در دسترس خواهد بود که با سازوکارهاي متفاوتی ضمن  
گسترده آن در جهان پایان خواهند  مهار ویروس قاتل به شیوع 

 .داد

درمان این عارضه   با هدفتاکنون ترکیبات متعددي همچنین 
  هایی از تاثیر نشانه ویروسی استفاده شده است که در مواردي

نیز گزارش شده  19-کوویداز آنها روي بیماران  مثبت برخی
بالینی   5ي دقیق کارآزماییدها استاندار کهاست ولی از آنجایی

هاي و یا گروه کنندگان در آزمایشنظیر تعداد قابل قبول شرکت
اظهارنظر قطعی در  لذا  ،کار گرفته نشده استهدرستی ببه کنترل

تنها  رواین از .پذیر نیستخصوص کارایی آنها به آسانی امکان
بالینی که با دقت و مطابق   هايیی ها و کارآزماآزمایش

شوند مشخص خواهد کرد  می  استانداردهایی پذیرفته شده انجام  
که کدام روش یا ترکیب در برابر این عفونت ویروسی مؤثر  

که   19-است. ترکیبات بالقوه دارویی علیه بیماري کووید 
  اینک مراحل مختلف آزمایش و کار آزمایی بالینی را طی هم 
، با  متنوع هستندعملکردي و سازوکار  ساختاراز منظر ، کنندمی
-آنتیو  6هاها بر تهیه و تولید واکسنالش ت ین بیشتر حال این

در این  .متمرکز است علیه این عارضه ویروسی  مؤثر هاياديب
  مؤثر مقابله  ي  رهامقاله به اجمال به معرفی آخرین وضعیت راهکا

 پردازیم. می علیه این بیماري

  هاواکسن  الف)

واکسن فرآورده حیاتی است که در بدن ایمنی اکتسابی فعال علیه 

طور معمول  کند. واکسن به می یک بیماري عفونی خاص ایجاد 

شده میکروب، سموم و یا  اغلب مبتنی بر اشکال ضعیف یا کشته
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هاي سطحی آن با هدف پیشگیري از ابتال به  یکی از پروتئین

هاي دفاعی سازي سلول فعالواکسن با  .  ]3[ بیماري عفونی است

 بدن، سیستم ایمنی را جهت شناسایی و از بین بردن عوامل بیگانه 

کند. تاکنون طیف  می تحریک  19- مانند ویروس عامل کووید

پیشنهاد   19-هاي بالقوه براي مقابله با کووید متنوعی از واکسن 

 .شده است

 INO-4800موسوم به  DNA. واکسن  1

اخیراً تولید و آزمایش واکسنی  1وویوشرکت فناوري زیستی این
را با هدف استفاده  INO-4800موسوم به  DNAاز جنس 

این شرکت  ).  1(  2برعلیه ویروس کروناي جدید آغاز نموده است
-GLSیا  INO-4700موسوم به  DNAدر گذشته نیز واکسن 

تاجی  را ساخته است که حاوي اطالعات گلیکوپروتئین 5300
دهد که  باشد. نتایج نشان میمی CoV-MERS3شکل ویروس 

وسیله انسان به خوبی تحمل شده است و پاسخ  هاین واکسن ب
افرادي   درصد 94در  MERS-CoVایمنی باالیی نیز در برابر 

  ، شرکت کرده بودند  2019بالینی اولیه در ژوئیه    که در کارآزمایی
حاوي ژن پروتئین تاجی   DNA  ،شرکت مذکور  .است کردهایجاد  
را به کمک پالس ضعیف   ي جدیدویروس کرونا 4شکل

کند که پس از  هاي انسانی منتقل میالکتریکی به درون سلول 
و سپس ترجمه به پروتئین سیستم ایمنی   mRNAرونویسی به 

 Bو  Tهاي توانمند لنفوسیت عال خواهد کرد تا سلول فرد را ف
سازي سیستم ایمنی سلولی و هومورال و در  ترتیب براي فعالبه

رود  انتظار می بادي برعلیه ویروس کرونا تولید شود.نتیجه آنتی
داوطلب سالم در آوریل    30که کارآزمایی بالینی انسانی با شرکت  

آن در چین و کره جنوبی انجام دنبال  در ایاالت متحده و به   2020

 
1 Inovio Pharmaceuticals (https://www.inovio.com) 

Coalition for Epidemic  The(  هاي آمادگی اپیدمی میلیون دالري اتحادیه ائتالف نوآوري  9این شرکت با کمک  وسیله به  INO-4800تولید واکسن  2
Preparedness Innovations, CEPI  ( کند. همچنین این شرکت  گیر را فراهم می هاي ویروسی همه بودجه تولید واکسن مقابله با بیماري   که   شود پیشتیبانی می

تحویل دستگاه هوشمند   میلیون دالري دریافت کرده است تا ضمن ساخت و  5کمک  ) Foundation Melinda Gates & Bill(  از بنیاد بیل و ملیندا گیتس 
 ، به این فرایند سرعت ببخشند. 19- فرآوري واکسن کووید 

3 Middle East respiratory syndrome coronavirus 
4 Spike protein 
5 Moderna Therapeutics (https://www.modernatx.com) 

آمریکا براي تهیه این   ) Infectious Diseases, NIAIDNational Institute of Allergy and  The( هاي عفونی  این شرکت با انستیتو ملی آلرژي و بیماري  6
 کند. واکسن همکاري می 

7 Middle East Respiratory Syndrome 
8 Kaiser Permanente 

طور  قرار است به 1شود. همچنین یک کارآزمایی بالینی فاز 
هاي رود نتایج آزمایشانتظار می ،موازي در چین انجام شود

 در دسترس قرار گیرد.   2020بالینی در سپتامبر سال 

 mRNA-1273. واکسن  2

را جهت مقابله با   mRNA-1273واکسن  5شرکت مودرنا
این   ).2( 6عفونت ویروس کروناي جدید تولید کرده است 

هاي حیوانی نتایج رضایت بخشی داشته  واکسن که در مدل
حاوي بخشی از اطالعات ژنتیکی پروتئین تاجی شکل  ،است

ویروس است که سیستم ایمنی بدن را براي ایجاد پاسخ ایمنی 
 کند.  مناسب تحریک می

محققین شرکت مودرنا و انستیتو ملی آلرژي و  که از آنجایی
هاي  تر تجربه تولید واکسن ویروس هاي عفونی، پیش بیماري

مشابه با ویروس کروناي جدید نظیر ویروس عامل سندرم حاد 
را   )MERS7(  و سندرم تنفسی خاورمیانه  )SARS(  تنفسی حاد

  سرعت ، با آشکار شدن توالی ژنومی ویروس جدید بهداشتند
هم  طراحی کنند.  آنرا برعلیه   mRNA-1273توانستند واکسن 

کارآزمایی بالینی در انستیتو تحقیقات بهداشتی کایزر  اکنون 
) واشنگتن آغاز شده است. در این کارآزمایی بالینی KP8پرمانته (

ساله، شرکت دارند. این مطالعه با هدف   45تا  18مرد و زن  45
آن در القاي پاسخ ایمنی بررسی ایمنی محصول و توانایی 

هاي مختلف واکسن تولیدي در  مناسب، به بررسی غلظت 
پردازد. این اولین مرحله از چندین مرحله  کنندگان  میشرکت 

کارآزمایی بالینی است که به ارزیابی فواید احتمالی این واکسن   
 .پردازدمی

https://www.modernatx.com/
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 TNX-1800 واکسن. 3
علیه ویروس کروناي جدید در   TNX-1800تولید واکسن  

. این واکسن  )3(2  قرار دارد )TNXP1برنامه شرکت تونیکس (
است که پروتئین ویروسی   3شکل تغییر یافته ویروس آبله اسب 

صورت تزریق زیر  کند و قرار است بهرا در بدن تولید می
 پوستی برعلیه ویروس کروناي جدید استفاده شود.

 ©Trimer-Tag. واکسن 4

تولید   4را یک شرکت چینی Tag©-Trimerکسن نوترکیب وا
این شرکت پروتئین تریمر تاجی شکل ویروس  ). 4( کند می

عنوان واکسن نوترکیب در سلول پستاندارن  کروناي جدید را به 
شود که شکل بسیار خالص این  بینی  می پیشتولید کرده است. 

بالینی آماده شود. زودي براي انجام مطالعات پیش واکسن به 
هاي تولید شده  دهد که آنتی بادي تحقیقات این شرکت نشان  می 

نیز با موفقیت این واکسن   19- در سرم افراد بیمار کووید
کنند. به کمک همین فناوري، شرکت پروتئینی را شناسایی  می

مذکور قبالً نیز با موفقیت واکسن نوترکیب پروتئینی تري مري  
و ویروس آنفلوانزا طراحی   5سیستم تنفسی  برعلیه ویروس شایع

 کرده است. 

 VAAST. واکسن خوراکی  5
براساس ژنوم منتشر شده ویروس کروناي  6شرکت واکسارت 

علیه   VAASTاکسن نوترکیب خوراکی براي تولید و ،جدید
هاي ایمنی مخاطی و  پاسخ بررسی و 19- بیماري کووید

هاي  همین ارتباط پاسخدر  . )5، اقدام نموده است ( سیستمی
هاي کرونا در  ایمنی مخاطی بیشتر مورد توجه است زیرا ویروس

درجه اول ضمن نفوذ در بخش مخاطی، عفونت دستگاه تنفسی 

 
1 Tonix Pharmaceuticals Holding Corp (https://www.tonixpharma.com) 

ارزیابی اثربخشی واکسن    ، دهد. قرار است سازمان تحقیقات جنوب انتفاعی است انجام می این شرکت تولید این واکسن را با سازمان تحقیقاتی جنوب که سازمانی غیر  2
 را انجام دهد. 

3 Horsepox 
4 Clover Biopharmaceuticals (http://www.cloverbiopharma.com) 
5 Syncytial virus 
6 Vaxart (https://investors.vaxart.com) 
7 Novavax Inc. (https://www.novavax.com) 

هاي جدید براي جلوگیري و مهار همه گیري بیماریهاي ) که بودجه الزم جهت ساخت واکسنCEPI( هاي آمادگی اپیدمیاتحادیه ائتالف نوآوري 8
 .بسازد19-داده است تا واکسنی براي مقابله با بیماري کووید میلیون دالري را در اختیار قرار 4کند، اخیرًا کمک می عفونی را تأمین

9 Altimmune, Inc. (https://altimmune.com) 
10 Avian coronavirus (IBV) 
11 Migal Research Institute (http://www.migal.org.il) 

  قبالً  سیستم  همین از استفاده با  شرکت اینکند. ایجاد می
 هاي واکسن   از  یکی  و  است  کرده  تولید  موفقیت  با  را  هاییواکسن 

  اثربخشی  انسان در که استH1  فلوانزايآن واکسن آن، مهم
 .است داده نشان نیز خوبی

 پروتئین نوترکیب  مبتنی بر   واکسننانو . 6

نانوذرات مبتنی بر  چندین نامزد نانو واکسن 7. شرکت نوواکس 
هاي پروتئین تاجی شکل  ژنپروتئین نوترکیب اختصاصی و آنتی

هاي حیوانی  در مدل زمایشآپس از را  ویروس کروناي جدید 
واکسن   2013این شرکت در سال  .)6( 8تولید کرده است 

) را تولید  MERSاي (ویروس کروناي سندرم تنفسی خاورمیانه
واکسن    1هاي بالینی فاز  بینی زمان آغاز آزمایشکرده است. پیش

طراحی شده است،  19- اخیر این شرکت که براي مقابله با کووید  
 است.    2020اواخر بهار سال  

 . واکسن قابل استفاده به شکل قطره بینی 7

دنبال تولید واکسن نوترکیب علیه ویروس  به 9شرکت آلتمیون 
  کروناي جدید است که به صورت قطره بینی استفاده خواهد شد 

. شرکت مذکور طراحی و سنتز این واکسن تک دوز را اخیراً  ) 7(
اینک در مرحله آزمایش روي  به پایان رسانده است و هم

 وانات آزمایشگاهی است.  حی

. واکسن تغییر یافته کروناي مرغی جهت استفاده در  8
 انسان 

که شش، روده، کلیه و سیستم  )IBV10( ویروس کروناي مرغی
تولید  میزان و طیور بر عملکرد  کند،آلوده می را  ماکیانتولیدمثل 

اعالم   11لسسه تحقیقات میگاؤم. ]4[گذارد مرغ تأثیر میتخم

https://www.tonixpharma.com/
http://www.cloverbiopharma.com/
https://investors.vaxart.com/
https://www.novavax.com/
https://altimmune.com/
http://www.migal.org.il/


 
 

 هاي نوین هاي کهن طب سنتی تا واکسنویروس کروناي جدید: از میراثمقابله با راهکارهاي مهم 

   99ماه    خرداد  ،دوم، شماره  دهمنشریه نشاء علم، سال  
104 

  و طی چهار سال   کرده است که واکسن کروناي مرغی را که قبالً
اصالح و  19- کوویداینک براي مقابله با بیماري  ،بودتولید کرده 

   .است تغییر داده

 SIIواکسن . 9
 1با یک شرکت دارویی مستقر در آمریکا هند سازيانستیتو سرم

- کووید مقابله با بیماري  جهت تولید واکسن اختصاصی براي 
  در  حاضر حال در )SII( واکسن  این. )8(  کندهمکاري می19

  هاي کارآزمایی  رودمی     انتظار  و  است  بالینی  پیش  آزمایش  مرحله
 که  شودمی بینیپیش  شود. آغاز  آینده ماه شش طی بالینی

 .شود عرضه بازار به 2022  سال اوایل تا SII  واکسن

 تولید شده در سیستم گیاهی   واکسن. 10

هاي چشمگیري در تولید  پیشرفت 2مدیکاگو کمپانی کانادایی 
.  ) 9(  3گیاهی داشته استمیزبان در  19-د کووی واکسن بیماري 

هاي  با مرکز تحقیقات بیماري که همکاري نزدیکی این شرکت
استفاده از ذرات شبه ویروسی  دارد با  4عفونی دانشگاه الوال 

)VLP5 با  تولید واکسن  ،6میزبان گیاه توتون گونه بنتام ) و
 . را آغاز کرده است 19- کووید بیماري  برعلیهبالقوه توانایی 

  هاي در تولید واکسن جدید هاياستفاده از فناوري. 11
 19-کووید بیماري 

 بیماري برعلیهتولید واکسن  7آجی واکسن شرکت دانمارکی

 
1 Codagenix Inc. (https://www.codagenix.com) 
2 Medicago  

  تأمین   ) ,CIHRThe Canadian Institutes of Health Research(  هاي پژوهشی این شرکت تا حدودي توسط مؤسسه تحقیقات بهداشت کانادا فعالیت   3
 شود. مالی می 

4 Laval University 
5 Virus-like particle 
6 Nicotiana benthamiana 
7 AJ Vaccine  
8 Integral Molecular 
9 Shotgun technology 
10 Membrane Proteome Array 
11 CEL-SCI (http://cel-sci.com) 

 با استفاده از پپتیدهاي سنتزي.   Tهاي  هاي ایمونولوژیک در لنفوسیت فناوري مبتنی بر تحریک پاسخ   12
13 Ligand Epitope Antigen Presentation System 
14 Generex 

-سازي سلول ) کارآیی فعالli(  II) کالس   MHCکمپلکس سازگاري بافتی ( فناوري که در آن با استفاده از قطعه پپتیدي از زنجیر ثابت همراه با   ۱٥
 شود.نامیده می "Key-li"یابد. قطعه مزبور ، افزایش می hTاي  ه 

میلیون دالرکمک مالی  5در برنامه تولید واکسن کرونا مبلغ  Key-Iiکارگیري فناوري میلیون دالر و براي به  1این شرکت براي شروع کار مبلغ  16
 فت نموده است.دریا 

   احتماالً محصول این شرکت  .  ) 10(   را آغاز کرده است19- کووید
 به بازار جهانی عرضه خواهد شد.  2021در سال 

از  19- کوویدنیز براي تولید واکسن  8اینتگرال مولکوالر شرکت   
  کند می   این فناوري کمک .  )11(   کندمی   استفاده  9فناوري شاتگان

جایگاه اتصال آنتی بادي را مشخص نمایند.   1000 همزمان تا
در برنامه   10آرایه پروتئوم غشایی  همچنین این شرکت از فناوري

کند تا کند. فناوري اخیر کمک میاستفاده میخود   تولید واکسن
  ، کند می را آلوده به کمک آنها سلول هایی که ویروسگیرنده

نیز با استفاده از فناوري   11ساي-سل  شرکتشوند. شناسایی 
 که به اختصار  12ژنلیگاند اپی توپ درآنتیموسوم به سامانه ارائه  

LEAPS13 پروتئینشده هاي حفاظتجایگاه، شودخوانده می-
استفاده از این . ) 12( کنداي ویروس کرونا را شناسایی میه

پاسخ ایمنی مناسبی ایجاد  احتماالً ها در طراحی واکسن جایگاه
تواند براي تولید پپتیدهاي  خواهد کرد. این فناوري همچنین می

درمانی با هر دو خاصیت ضدویروسی و ضدالتهابی مورد استفاده 
توانند قرار گیرد. پپتیدهاي تولید شده با استفاده از این فناوري می

  در کاهش آسیب بافتی ناشی از التهاب عفونت ریوي که عامل 
کمک    ،است19- کوویدمیر در بیماران مسن مبتال به  واصلی مرگ

راي تهیه واکسن  بKey-Ii15 از فناوري 14جنرکس شرکت  کند.
   ).31(16ویروس کروناي جدید استفاده خواهد کرد  برعلیه

https://www.codagenix.com/
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 هاآنتی باديي مبتنی بروهادارب)    

حجم وسیعی از اقدامات اساسی در حال انجام در سراسر جهان  
هاي مونوکلونال و  باديجهت مهار ویروس کرونا، به تولید آنتی

کلونال برعلیه آن اختصاص یافته است. براي این منظور، پس  پلی
هاي اختصاصی برعلیه ویروس  بادياز شناسایی و تولید آنتی

سلولی اثر حفاظتی یا  کروناي جدید بررسی اثربخشی در کشت
هاي درمانی روي حیوانات آزمایشگاهی و در ادامه کارآزمایی

شود. الزم به یادآوري است  بالینی روي انسان انجام می 
بادي داراي حداقل عوارض جانبی داروهاي مبتنی بر آنتی که

هاي هستند و این موضوع در طی درمان بسیاري از بیماري 
ت شده است. بنابراین، گسترش این  التهابی مزمن انسانی اثبا

موضوعی جذاب   19-داروها براي استفاده در بیماران کووید
شده در این زمینه، هاي انجامدر ادامه به معرفی اهم فعالیت   .است

 .پردازیممی

 TJM2 (TJ003234) مونوکلونال  بادي  نتیآ. 1

مونوکلونال  بادي در حال تولید آنتی 1بیوفارما آي مب شرکت
  عالئم جهت درمان بیماران با  TJM2 (TJ003234) موسوم به

 2سیتوکینی  مولکولی  طوفانبا رویکرد مقابله با    19- شدید کووید
فاکتور محرك   موسوم به 3سیتوکین  از طریق هدف قرار دادن

عنوان  به )CSF-GM4( ماکروفاژ انسانی -گرانولوسیت دودمان
   .) 5،  14(  است مزمنعامل بروز التهاب حاد و 

 
1 I-Mab Biopharma  

هاي سیستم ایمنی تحریک شوند دهد که در پاسخ به عامل عفونی، تعداد زیادي از سلولزمانی رخ می) Cytokine storm( طوفان سیتوکینی 2
سیستم ایمنی بدن یا همان طوفان  حدازواکنش بیش .شوددر خون رها می )chemokineو کموکاین (که در پی آن میزان باالیی از سیتوکین 

ها باعث جلب این مولکولباشد. می 19-کووید به سیتوکینی دلیل اصلی نارسایی ریوي و بروز عالئم شدید منجر به مرگ در برخی از بیماران مبتال
ها با عفونت ویروسی مبارزه ها و سلولشوند. اگرچه سیتوکینمی19-به کانون عفونت ویروسی، نظیر شش بیماران مبتال به کووید هاي التهابیسلول

هاي سیوتوکینی و سازد. با مهار گیرندههاي هوایی تا حدودي تبادل اکسیژن را نیز با مشکل مواجه میکنند ولی حضور چشمگیر آنها در کیسهمی
، اسهال ،استفراغ ،تهوع ها،، درد مفاصل و ماهیچهاشتهاییبی ،خستگی ،تبعالئم این پدیده   شود.توجهی حل میمیزان قابلاین مشکل به  کاینی،کمو

است. در واقع دلیل اصلی  کرختیو لرزش ،توهم ،آشفتگیروان ،گیجی ،سردرد ،تشنج هاي پوستی، تنفس سریع، تپش قلب، افت فشارخون،جوش
 باشد.وسیله آن  میسیتوکینی بهمولکولی ایجاد طوفان  فراهم آوردن شرایط نه خود ویروس بلکه مبتال به کرونا مرگ بیماران

را ها سلول شوند و وظیفه انتقال پیام بینهاي سیستم ایمنی ترشح  میسلول توسطهایی هستند که در پاسخ به تحریک پروتئینها سیتوکین 3
 برعهده دارند. 

4 Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 
5 Tiziana Life Sciences (https://www.tizianalifesciences.com/) 
6 Vir Biotechnology (https://www.vir.bio/) 
7 WuXi Biologics (https://www.wuxibiologics.com/) 
8 Alnylam Pharmaceuticals (https://www.alnylam.com/ ) , Biogen (https://www.biogen.com/) 

 TZLS-501 مونوکلونال باديآنتی . 2

  TZLS-501موسوم به  بادي مونوکلونالآنتی 5شرکت تیزیانا 
این دارو با   ). 15( طراحی کرده است 6علیه گیرنده اینترلوکین 

  ، سطح خونیاین گیرنده هر دو شکل آزاد و غشایی  اتصال به
  التهاب مزمن ریوي از  نتیجهدهد و در را کاهش می 6اینترلوکین

  6ازحد سیتوکین موسوم به اینترلوکین تولید بیش کاهد.می
شود واین مزمن در نظر گرفته میعامل اصلی التهاب  عنوانبه

  عالیم  که 19-کووید ریوي در بیماران  جدي با آسیبپدیده 
 . باشد میهمراه  ،دارند شدید تنفسی

  غشایی  گیرنده کنندهبلوکه  مونوکلونال  باديآنتی . 3
 ویروس

شرکت    با همکاري)  Vir  6(زیست فناوري ویر  ی  ی آمریکاشرکت  
آنتی ، تولید دو 19- بیماري کووید درمان با هدف 7ووژي چینی

و در نتیجه  ACE2 پروتئین غشاییعلیه بادي مونوکلونال بر
پیگیري    را  پروتئین تاجی شکل ویروس به آن  اتصالجلوگیري از  

نیز  8ي هاي دیگرهمچنین با شرکتشرکت این  .) 16( کند می
 SARS-CoV-2که ویروس  siRNA يدهانامزراي شناسایی ب

هاي سلولی و تهیه و تولید  تولید رده و دهندمیهدف قراررا 
 کند.  همکاري می  ،باديآنتی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C_(%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://www.tizianalifesciences.com/
https://www.vir.bio/
https://www.wuxibiologics.com/
https://www.alnylam.com/
https://www.alnylam.com/
https://www.biogen.com/
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 2توسیلیزوماب  یا  1آکتمرا   کلونال مونو  بادي آنتی. 4

با نام  یلیزوماب ستویا  3چین استفاده از داروي آلتی زوماب 
  با 19- کوویدبراي معالجه آن دسته از بیماران  مرا آکت تجاري
داروهایی ).  17(  را تأیید کرده است  شدید مشکالت ریوي  عالئم
،  646R)-(ILگیرنده اینترلوکینبا مورد هدف قرار  مراآکت مانند 

براي درمان آرتریت   ،توانایی جلوگیري از طوفان سیتوکینی
و شکل شدید ورم مفاصل در کودکان نیز   )RA5( روماتوئید

  6بادي مونوکلونال گیرنده اینترلوکین شود. این آنتیاستفاده می
)6R-IL6( این دارو همچنین در یک  .دهدرا هدف قرار می

- کووید بیمار مبتال به عارضه  188با  کارآزمایی بالینی در چین
رود که نتایج آن تا  گیرد و انتظار میمورد ارزیابی قرار می19

   .مشخص شود 2020اواسط ماه می سال  

 7بادي مونوکلونال کوزارا  آنتی. 5

بادي یک آنتی ،8ساریلوماب بادي مونوکلونال کوزارا یاآنتی
کامالً انسانی است که با اتصال و مسدود کردن   مونوکلونال

 در مسیرعملکرد این اینترلوکین مشکل ایجاد  6گیرنده اینترلوکین  
  براي درمان بیماري  نیز ترپیش باديکند. این آنتیمی

  . ) 18( (روماتیسم مفصلی) استفاده شده است یدی روماتو آرتریت
ند تا  ادر تالش 10سانوفی با همکاري شرکت 9شرکت رژنرون 

  عالئم که 19-کووید مونوکلونال را در بیماران  بادياین آنتی
   .امتحان کنند  ،دهندشدید تنفسی نشان می

 11) 140(پرو لرونلیماب  مونوکلونالبادي  آنتی. 6

در    هاي التهابی هاي محدود کردن پاسخ یکی از مهمترین راهکار 
-می 12موکینیو ک سیتوکینیترکیبات  مهار فعالیت برخی بدن

براي   اخیراً )140پرو( لرونلیماب مونوکلونالبادي آنتی باشد.

 
1 Actemra 
2 Tocilizumab 
3 Atlizumab 

هاي خود ایمنی، میلوما و سرطان ها مانند بیماري نقش مهمی در پاسخ ایمنی بدن دارد و در پاتوژنز بسیاري از بیماري )  Interleukin 6(   6اینترلوکین   4
 .پروستات نقش دارد 

5 Rheumatoid arthritis    12 Chemokine  
6 Interleukin 6 receptor    13 CytoDyn Inc. (https://www.cytodyn.com/) 
7 Kevzara      14 C-C chemokine receptor type 5 
8 Sarilumab     15 Amniotic-fluid concentrate 
9 Regeneron     16 Lattice Biologics (http://www.latticebiologics.com/) 
10 Safoni (https://www.sanofi.com/)   17 AmnioBoost 
11 Leronlimab (Pro 140) 

بیماران  (روي  در دو کارآزمایی بالینی 19-درمان بیماري کووید 
تنفسی    عالئم  باو روي بیماران    تنفسی خفیف تا متوسط  عالئمبا  

 FDA  با نظارتو    13شرکت آمریکاي سیتو دین  وسیلهبه   )شدید
این   ).19( شوداستفاده می19- دردرمان بیماران مبتال به کووید

مهاجرت  ،CCR514ین یرنده کموکگاز طریق اتصال به دارو 
و   TNFهاي التهابی نظیر ماکروفاژها و رهاسازي سیتوکین

تبع آن طوفان سایتوکینی که باعث ایجاد آسیب  به و    6اینترلوکینی  
شود را کاهش  می  19-کوویدجدي ریوي در برخی بیماران 

کارآزمایی بالینی   9دهد. همچنین این دارو که موضوع بررسی  می
در بیماران مبتال به ایدز بوده است، نشان داده شده است که  

 .توجهی کاهش دهدتواند بار ویروسی بدن را به میزان قابلمی

   15مایع آمنیوتیکافشره . 7 

افشره  یی یک نوع  ابررسی کاردر حال    16شرکت التیک بیولوژیک
جهت معالجه بیماران   17مایع آمنیوتیک موسوم به آمنیوبوست

مایع آمنیوتیک از زنان اهداکننده سالم و  . )20(  است19- کووید
شود. این مایع قبالً در شرایط در حین زایمان سزارین گرفته می 

بیمار   1000التهابی مزمن بزرگساالن مانند استئوآرتریت در 
استفاده شده است که بدون عوارض جانبی بوده و نتایج خوبی 

  خوان و نیز داشته است. همچنین این ماده در درمان ترمیم است
استفاده است.  هاي نرم قابل غضروف و همچنین ترمیم بافت

هاي ضدالتهابی را افزایش و تولید  استفاده از آن تولید سیتوکین
دهد. مایع آمنیوتیک هاي پیش التهابی را کاهش می سیتوکین

اثربخشی مهمی در کاهش شرایط التهابی ناشی از چندین بیماري  
داده است. آزمایش با مایع  از جمله ویروس کرونا را نشان

شود که  متحده بر روي افرادي انجام می آمنیوتیک در ایاالت 
داراي عفونت تأیید شده با ویروس کروناي جدید و درگیري  

https://www.cytodyn.com/
http://www.latticebiologics.com/
https://www.sanofi.com/
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رسانی یا تهویه که نیازمند اکسیژن طوريجدي ریوي باشند به 
مکانیکی باشند. اعتقاد بر این است که این مایع داراي خواص 

ویت سیستم ایمنی براي مقابله با فرآیندهاي التهابی  زیادي در تق
 .است

 پالسمایی کلونالپلی  هاي باديآنتی. 8

اختصاصی  تغلیظ شده    هايباديآنتیاساس این روش استفاده از  
باشد. این می پالسماي بیماران بهبود یافته ازپاتوژن  برعلیه

هنگام تزریق به بیمار جدید پاسخ ایمنی  توانندها می باديآنتی
ن را تسریع  ا توجهی را ایجاد کنند و روند بهبودي بیمارقابل

 2هایپرایمیون  دو محصول EBS1 مریکاییآشرکت  بخشند.
  شامل  19-کووید از پالسما براي مقابله با بیماري  دست آمده هب

COVID-HIG  وCOVID-EIG از پالسماي   ترتیبکه به  را
درمان عالئم عفونت   ، با هدف آیندانسان و اسب بدست می 

شرکت ژاپنی   . )21(  کرده استتولید  این بیماران ریوي شدید
نیز قصد دارد یک روش درمان پالسمایی براي بیماري   3تاکدا 

   .) 22(  نماید ارائهرا   19  -کووید

   

 
1 Emergent BioSolutions 

اظت در برابر فکلونال بدست آمده از پالسما هستند که قادر به ایجاد پاسخ ایمنی و حهاي پلیباديآنتی )hyperimmunes( هاهایپرایمیون 2
 باشند. عفونت می

3 Takeda      8 Chloroquine 
4 Repositioning (repropusing)   9 Cobicistat  
5 Remdesivir (GS-5734)    10 Darunavir 
6 Favipiravir, T-705, Avigan, or Favilavir   11 Ebola 
7 Kaletra       

  هاي موجوددارو  4بازکاربريدرمان با  .  ج

دارو شامل بررسی داروهاي موجود براي اهداف   بازکاربري
زمان و هزینه توجه کاهش قابل با هدفکه  درمانی جدید است 

و   فرموالسیون و توزیع دارو، تسهیل ورود دارو به بازار
ترکیب  از طریق فراهم آوردن امکان تر مؤثریابی به درمان تدس

براي درمان  جهانی  یک راهکار به  ،ي دیگروهاآن با دار
از بین داروهایی که در زیر .  تبدیل شده است،  هاي جدیدبیماري

داروي ترکیبی ،  6فاویالویر ،5یررمدسیو داروي شوندمعرفی می 
 ی و ریتونوویر و داروهاي ترکیب  شامل دو داروي لوپیناویر 7کالترا 

قابلیت  10و داروناویر 9کوبی سیستات ،  8حاوي کلوروکوئین
 اند.  نشان داده  19-کووید  بیماري بیشتري را براي درمان

 رمدسیویر . 1

)  ATPآدنوزین تري فسفات (  شبیهرمدسیویر  از منظر ساختاري   
 RNA  پلیمراز و به تبع آن رونویسی  RNAفعالیت آنزیم    و است

بار در سال   اولین این دارو .]7[کندها متوقف میرا در سلول 
  11ابوال ویروس بیماران مبتال به درمان بالقوه  عنوانبه  2016

در مطالعات آزمایشگاهی و  رمدسیویر    .)1شکل  ( ]6[  معرفی شد

 هستند. یدر حال بررس19-دیکوو يماریدرمان ب يکه برا یروسیضدو ياز داروها يتعداد ییایمی: ساختار ش1شکل 
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را    کروناي  هاویروس   انواع  تکثیر  ه استتوانستهاي حیوانی  مدل 
 زمایی بالینی ال حاضر در فاز سوم کارآو در حمتوقف نماید 

با توجه به نتایج  رواین . از قرار دارد 19-کووید برعلیه بیماري 
مطالعه    یک  1گلیادشرکت    ،اثربخش آن روي یک بیمار آمریکایی

در  19- کووید بزرگ روي بیماران مبتال به  بالینی در مقیاس نسبتاً
را شروع شده است که نتایج آن   ییکشور اروپاچین و چندین 

همچنین با مشارکت چندین دانشگاه    زودي منتشر خواهد شد.هب
- آمریکایی مطالعات کارآزمایی بالینی این دارو در بیماران کوید

   ). 23( باشددر آمریکا، چین و دانمارك در حال انجام می  19

 2اومیفنوویر . 2

 وسیلهبه 1993اومیفنوویردر سال داروي مشتق ایندولی 
ي  رها در کشو 2006دانشمندان روسی ساخته شد و از سال 

براي معالجه و پیشگیري آنفلوانزا و سایر   روسیه و چین
این دارو با چندین   .]8[ شودهاي تنفسی استفاده می عفونت

  کند. را مهار می RNAهاي با ماده ژنتیکی سازوکار، ویروس
هاي تیروزین  کینک با ریشه اکنش استهم رببرقراري  با    میفنوویروا

  احتماالً و  پروتئین تاجی شکل ویروس کرونا و تریپتوفان
هاي ویروسی و هاي قندي گلیکوپروتئینبرهمکنش با گروه 

سطح غشا میزبان براي جلوگیري از ورود ویروس به  گیرنده 
روي   ،یضدویروس بر فعالیتعالوه و  است  مهمدرون سلول 
نشان داده   همچنین  .) 1(شکل  )23(  گذاردمی   اثر  نیز  سلول میزبان

تواند  می  یي سلولپایدارسازي غشا دارو با نی اشده است که 
در نتیجه   آنفلوانزا و ویروسهماگلوتینین پروتئین  اتصالمانع 
این دارو    هايتواناییهمین    درون سلول میزبان شود.ه  ب  آن ورود  
در مورد   بیشترانجام تحقیقات دانشمندان جهت ترغیب  باعث

فالوي  نظیر RNA واجد ي هااستفاده از آن براي انواع ویروس 
ویروس    ، ویروس ابوال،5السا  ویروس  ،4ویروس زیکا  ،3ویروس

، 6، ویروس شیکونگونیاCو  Bهاي هپاتیت ویروس ،تبخال

 
1 Gilead Sciences, Inc.    9 Favipiravir, T-705, Avigan, or Favilavi 
2 Umifenovir     10 Pyrazinecarboxamide 
3 Flavivirus     11 Toyama Chemical (Fujifilm group) 
4 Zika Virus     12 Flaviviruses 
5 Lassa Virus     13 Arenaviruses 
6 Chikungunya Virus    14 Bunyaviruses 
7 Hantaan Virus      15 Shenzhen 
8 Coxsackie B5 Virus   
9 Wenzhou Hoson     4 Ifenprodil (NP-120) 

گردیده   B58 و ویروس کوکساکی 7هانتان رئوویروس، ویروس
عنوان یک به  اومیفنوویرها روي در حال حاضر پژوهش است. 

صورت  ه ب  19-کووید  کننده از بیماريدرمان احتمالی و پیشگیري 
   . ]7[  اجرا استدر حال  درمانی  هاي  به همراه دیگر روش   ترکیبی

 فاویالویر . 3

که  است  10مشتق پیرازین کرباکسآمید 9یا فاویپیراویر فاویالویر 
در ژاپن براي    2014  در سالو    تولید  11شرکت ژاپنی  یک  وسیلهبه

  . ]8[ تشده اس تأیید درمان مقاومت ناشی از ویروس آنفلونزا
کند  عمل می  RNAهاي بسیاري از ویروس این دارو برعلیه 

پلیمراز ویروسی  RNAکه این دارو آنزیم یی از آنجا .)1شکل (
تأیید شده   يبا داروهاي ضد آنفلوانزا لذا ،دهدرا هدف قرار می 

هاي حیوانی در برابر  این دارو در آزمایشمتفاوت است.   ،کنونی
آنفلوانزا، ویروس غرب نیل، ویروس تب زرد،   هايویروس

، 12هاویروس بیماري پا و دهان و سایر فالوي ویروس
عملکرد  ها و آلفا ویروس 14ها، بونوي ویروس13ها آرناویروس

در چین   این دارو 2020در فوریه سال  قبول داشته است.قابل
  ماه آزمایش شد. در  19-کووید بیماران  براي درمان آزمایشی

  که این دارو در درمان   ادعا کردندمقامات چینی    نیز  2020مارس  
  . ثر بوده است ؤم  15ووهان و شنژن  شهرهاي در19- کوویدبیماري  

که پس   استداروي ضدویروسی  اولین فاویالویر به این ترتیب
در یک کارآزمایی  شقبولپذیري قابل از اثبات اثربخشی وتحمل 

بیمار توسط سازمان ملی مدیریت محصوالت   70 بالینی روي
  ه است تأیید شد 19-کوویدبیماران  پزشکی چین براي معالجه

در حال حاضر در    این دارو  کارآزمایی بالینی  نتیجهاگرچه  .  )24(
هاي در آزمایش یاین داروي ضدویروس ولی دسترس نیست

نتایج   ژاپن و چین  کشورهاي  در19-کووید   تجربی روي بیماران
. در نتیجه بازاریابی براي این دارو در فوریه  است  داشتهقبول  قابل

تولید   9و شرکت دارویی ژجیانگ هسون  ه استشدانجام  2020
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آغاز کرده  19- کوویدماري بی  انبوه این دارو را در پاسخ به شیوع
  اثربخشی این دارو   هاي بالینیزمایی . در بعضی از کارآ) 24(است

شده بررسی  2و توسیلیزوماب 1ا برم هگزین ترکیبی ببه صورت 
    .]7[ است

 ایفنپرودیل. 4

گلوتامات   NMDA5  نوع گیرنده  آنتاگونیست  4ایفنپرودیلداروي  
شرکت   وسیلهبه  1990ابتدا در دهه دارو  این . )1شکل (  است

خون در بازارهاي فرانسه  براي معالجه اختالالت گردش  6سانوفی
همچنان در ژاپن تولید و به فروش  اکنون  هم   وو ژاپن تولید شد  

  هاي حیوانی آلودگی با اثربخشی این دارو در مدل  .رسدمی
به   ،است Aکه زیرگروه ویروس آنفوالنزاي  H5N17 ویروس

 یک مطالعه مستقل نشان داد که اخیراً . )25( اثبات رسیده است

را  ) ALI8( توجهی آسیب حاد ریويقابل طوربه ایفنپرودیل 
  H5N1ي آلوده به ویروس  ها موش   دهد و زنده ماندنمی  کاهش

در ماه  9شرکت دارویی آلگرنون رواین بخشد. از می  را بهبود
گذشته اعالم کرده است که در حال بررسی بالینی امکان استفاده 

است  19-کووید عنوان درمان جدید براي بیماري به  این دارو از
]7[.   

 )12لوپیناویر و  11(ریتوناویر 10کالترا. 5

) LPV/RTV( لوپیناویرریتوناویر و کالترا به داروي ترکیبی 
توسط شرکت   2000براي اولین بار در سال  که  شودمی  اطالق

و از همان   شد به بازار عرضه ينام تجار نی ابا  13ی ابوتی دارو
مهارکننده    )RTV(  ریتوناویر.  زمان مورد تجویز قرار گرفته است

 عنوانبه ویروسی،  پپتیدازي است که با مداخله در چرخه تکثیر
اگرچه   نیز با موفقیت استفاده شده است. عامل ایدز  داروي ضد

 
1 Bromhexin     5 N-methyl-d-aspartate (NDMA) receptor  
2 Tocilizumab     6 Sanofi 

 مزبور  ویروس  است.  مسري  بسیار  آنها  بین در  و  شودمی   دیده  پرندگان  در  عمدتاً  ،A (H5N1) نوع آسیایی  پاتوژن  بسیار مرغی  آنفلوانزاي  ویروس  7
 طیور شیوع طی در 1997 سال در بار اولین و کشف چین غازهاي در 1996 سال در بار اولین براي ویروس این است. کشنده طیور براي مخصوصاً

 مشاهده  خاورمیانه  و  اروپایی  آسیایی،  آفریقایی،  کشور  50  از  بیش  وحشی  پرندگان  و  هامرغداري  در  زمان  آن  از  و  شد  گزارش  انسان  در  کنگهنگ  در
 امروز به تا ومیرمرگ درصد 50 از بیش با ویروس این شود. حیوانات از بسیاري و انسان در بیماري ایجاد باعث تواندمی  یروسو این است. شده

 .است شده شناخته آنفلوانزا نوع ترینکشنده
8 Acute lung injury     13 Abbott 
9 Algernon Pharmaceuticals Inc.   14 Ribavirin 
10 Kaletra (LPV/RTV)    15 Chronic hepatitis C virus (HCV) infection 
11 Ritonavir     16 Tongji Hospital, Hobei 
12 Lopinavir (ABT 378) 

یک عامل ضدویروسی مستقل معرفی   عنوانبه در ابتدا این دارو 
آن در   ضدویروسی مشخص شد که اثربخشی  دهاشد ولی بع 

ي پروتئازي هامهارکننده به صورت ترکیبی با سایر    ،پایینغلظت  
براي   2014براي اولین بار در دسامبر  دارو نی ا یابد.می افزایش

و به   1bژنوتیپ  )C  )HCVدرمان عفونت ویروسی هپاتیت 
 )C )HCVبراي درمان هپاتیت  14با ریباویرین صورت ترکیبی

براي معالجه  بار اولین  2015در ژوئیه سال و  تأیید 1aژنوتیپ 
با این  ).  1شکل(]9[ شد تجویز  4) ژنوتیپ  C )HCV15 هپاتیت

ي اثربخشی ریتوناویر مربوط به استفاده هابیشترین گزارش   حال،
تحت عنوان   (LPV)از آن بصورت ترکیبی همراه با لوپیناویر 

یک   شود،که به صورت مستقل تجویز نمی کالترا است. لوپیناویر  
است که در ترکیب با   هامهارکننده پپتیدازي ضد رتروویروس

  HIV-1سایر داروهاي ضد رتروویروسی براي درمان عفونت 
  بیماران را براي درمان  ترکیب مزبور پزشکانشود. می استفاده
اند.  خفیف مشکالت تنفسی مؤثر اعالم نموده   عالئمبا  19- کووید

توصیه  19- کوویدبراي مقابله با   کالترادر کشور روسیه  رواین از 
مطالعات بالینی استفاده از کالترا براي   3شده است. هم اکنون فاز  

این  4پایان یافته و فاز  توسط محققان چینی19-کووید درمان 
  در حال اجرا است.  16نیز در بیمارستان تونژي چین هابررسی

جوالي سال جاري  ماه  تا    شود که نتایج این پژوهشمی  بینیپیش
همچنین با حمایت سازمان بهداشت جهانی  منتشر شود. 

)WHO کالترا در بسیاري از   از استفاده 4ي فاز ها)، آزمون
ي اروپایی، ایران، بحرین، آفریقاي جنوبی و تایلند در رهاکشو

ي مزبور به سال  هابررسی اعالم نتیجه همچنینحال اجرا است. 
حال، براساس نتایج جدید موکول شده است. با این  2023

حاصل از یک مطالعه بالینی که در ماه مارس سال جاري و در  
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درمان با کالترا براي    ،منتشر شده است  1یک نشریه معتبر پزشکی
نتایج  ،شدید عالئمبزرگسال بستري شده با 19- کوویدبیماران 
 . ]10[بخشی نشان نداده است رضایت

 2گالدسیویر . 6 

درمانی  عنوانبه مشتق آدنوزین است که ابتدا  گالدسیویرداروي 
عنوان یک هب در نظر گرفته شده بود اما متعاقباً Cبراي هپاتیت 

ویروس ابوالي   نظیراي ي کشندههادرمان بالقوه براي عفونت 
استفاده  6و زیکا 5تب زرد ،4و بیماري ویروسی ماربورگ 3زعیر

سازوکار عملکرد این دارو از  . )2شکل ( ]10،26[ شده است
پلیمراز ویروسی است که ضمن   RNA طریق اتصال به آنزیم

 برهمکنش الکترواستاتیکی، ساختار آنزیم ویروسی را تغییر
ویروسی و مهار   RNA به خاتمه زودرس ساخت دهد کهمی

که در مطالعات  نجاییآاز  .شودمی رشد و تکثیر آن منجر
اي برعلیه  گسترده ضدویروسیفعالیت آزمایشگاهی این دارو 

نشان   7مثبت و منفی   يهارشتهبا    RNAواجد   يهاانواع ویروس 
بیماري   یک درمان بالقوه براي  عنوانبه ممکن است  ،داده است

   .)11( در نظر گرفته شود نیز19- کووید

 
1 The New England Journal of Medicine (NEJM) 10 Pyrimethamine 
2 Galidesivir     11 Artemisinin 
3 Zaire Ebolavirus     12 Mefloquine 
4 Marburg virus disease (MVD)   13 Repurpose 
5 Yellow Fever virus    14 Systemic lupus erythematosus 
6 Zika virus     15 Rheumatoid arthritis 
7 Positive(5'-to-3') & Negative (3'-to-5')-sense viral RNA  16 Amebic liver abscesses 
8 Chloroquine     17 China’s National Health Commission 
9 Aminoquinolone  

 کلروکوئین . 7

است که براي اولین بار در   9مشتقی از آمینوکینولون 8کلروکوئین
  مجوز   1949براي درمان ماالریا معرفی شد و در اکتبر    1940دهه  

 را دریافت نموده است )FDAداروي آمریکا (-سازمان غذا
مانند این ترکیب تا زمان معرفی داروهاي جدید  .)3شکل (

براي درمان ماالریا   12، و مفلوکوئین  11، آرتمیسینین  10تأمینپیریم
شد. کلروکوئین و مشتق آن هیدروکسی کلروکوئین با می  استفاده

براي معالجه بیماران مبتال به ایدز، لوپوس   13راهکار بازکاربري
درمان سیستمی   و 15و آرتریت روماتوئید 14اریتماتوز سیستمیک

دقیق   تاکنون سازوکار  .شودمی استفاده 16ي کبدي آمیبیهاآبسه 
کلروکوئین   گزارش نشده است. عملکرد این داروي ضد ماالریا

براي   ي الزمزهادارویی با خواص ضد التهابی است که مجو
را از   19-دکووی بیماري ویروسی  زادرمان ذات الریه ناشی 

ی  اثربخش   دریافت کرده است.17ملی بهداشت ملی چین  کمیسیون
در شرایط آزمایشگاهی و   کروناي جدید این دارو علیه ویروس 

  یید شده است. أت ي متعدد بالینی در سراسر چینهادر کارآزمایی
  یک درمان بالقوه براي   عنوانبه در حال حاضر این دارو در چین  

 .شوندیمطالعه م19-دیدرمان کوو ياز داروها که برا يتعداد ییایمی: ساختار ش2شکل 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/5%27
https://en.wikipedia.org/wiki/3%27
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سازوکار عملکرد   .]12[مطرح است 19- کوویدبیماري 
گلیکوزیالسیون  کلروکوئین برعلیه ویروس کرونا از طریق مهار 

اعالم شده است که به   (گیرنده ویروس) ACE2 آنزیم غشایی
تواند از ورود آن به سلول جلوگیري نماید.  می  این ترتیب

این ترکیب از طریق    ضدویروسیهمچنین سازوکار دیگر فعالیت  
اندوزومی عنوان شده است. مطالعات آزمایشگاهی   pH افزایش

مصرف  با  19-کووید ماران نشانگر مهار عفونت ویروسی در بی
ي معین کلروکوئین است. با این حال این دارو هنوز  هاغلظت

همچنین   تأیید نشده است. طور قطعیبه  19- کووید براي درمان
  براي ارزیابی عملکرد قطعی  ي بالینیهاکارآزمایی نتایج

نیز هنوز اعالم نشده  19-کوویدکلروکوئین در درمان یا پیشگیري  
متعدد در چین    ي بالینیهاآزمایش  هم اکنون  رواین از    .]13[  است

و یا در حال انجام   ویژه در مکزیک آغاز شدهه و سایر کشورها ب
  ها رود نتایج بخشی از این بررسیمی  براین اساس انتظار .است

  ي مختلف هاي آتی منتشر شود. البته استفاده از غلظتهاطی هفته
کارآزمایی بالینی این ترکیب در بیماران   4ي فاز هاو آزمون 

 رود نتایج آنمی نیز در حال انجام است که انتظار 19- کووید
 . ]14[ طی دو تا سه ماه آتی اعالم شود

 ) 2(تامیلو  1اوسلتامیویر . 8

است که   ضدویروسیداروي  ،تامیلو اوسلتامیویر با نام تجاري
  کاربرد دارد  B و آنفلوانزا   Aبراي درمان و جلوگیري از آنفلوانزا

و از ماده اولیه شیکیمیک  3این دارو توسط شرکت گلیاد . )27(
عصاره گونه   از ساخته شد. شیکیمیک اسید ابتدا فقط 4اسید

خاصی ستاره دریائی چینی قابل فرآوري بود تا اینکه امکان تولید  
. در سال  )2 شکل( کیب نیز فراهم شدبه صورت نوتر آن

را براي   فسفات مریکا اوسلتامیویرآداروي -سازمان غذا 1999
  2002یید کرد و در ژوئن سال أدرمان آنفوالنزا در بزرگساالن ت

)، این دارو را براي پیشگیري  EMA5نیز آژانس داروئی اروپا (
،  2003و درمان آنفوالنزا تأیید نمود. همچنین در سال 

 
1 Oseltamivir 
2 TamifluⓇ 
3 Gilead Sciences, Inc. 
4 Shikimic acid (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid) 
5 European Medicines Agency 
6 Neuraminidase inhibition 
7 Complementary 
8 Darunavir 

تحلیل تلفیقی از ده کارآزمایی بالینی تصادفی نشان داد وتجزیه
 ي دستگاه تنفسی تحتانی را کاهشهاکه اوسلتامیوویر عفونت

این دارو به دلیل مهار آنزیم   ضدویروسیدهد. سازوکار می
زنی ویروسی از سلول سطح ویروس که مانع جوانه 6نورامینیداز

شود، می  زایی آن میزبان، تکثیر ویروسی و در نهایت عفونت
تجویز اوسلتامیویر براي معالجه و پیشگیري از   استوار است.

   B ) وN1H1 (شامل پاندمی  A ي آنفلوانزاهاعفونت ویروس 
سازمان بهداشت جهانی در    قابل ذکر است که  توصیه شده است.

 ازصرفه نبودن به اوسلتامیویر را بدلیل مقرون داروي  2017سال 
، انتقال 7ي مکمل وهااصلی به دار وفهرست داروهاي ضروري 

ي بالینی انجام شده هایی بر اساس کارآزما  .]14[ داده است
داروي ضد   عنوانبه اوسلتامیویر علیرغم آنکه به صورت ویژه 

  ی از عفونت توجهقابل آنفلونزا طراحی شده است ولی به میزان 
با وجود استفاده گسترده از   کاهد.می  19- کوویدویروس عامل 

ي چین براي موارد قطعی یا مضنون  هااوسلتامیویر در بیمارستان
ی  اثربخش اي مبنی بر کنندهتا امروز شواهد قانع، 19-به کووید 

این دارو در درمان این بیماري مشاهده نشده است. همچنین  
ی اوسلتامیویر به صورت  اثربخشدر مورد    ايي گسترده هابررسی

 ). 27( ي دیگر در جریان استوهاترکیبی با دار

 8داروناویر . 9

براي مبارزه با  داروناویر ،پروتئازي نسل دوم مهارکننده عنوانبه
طراحی شده است و  HIVاستاندارد  مقاومت در برابر درمان

  2006را نیز در سال  داروي آمریکا-ییدیه اولیه سازمان غذا أت
. داروناویر به صورت ترکیبی با  )2شکل ( نموده است دریافت

براي کنترل   ،پپتیدازي نظیر ریتوناویر مهارکنندهدیگر داروهاي 
   نتایج اولیهبر اساس  شود.می استفاده ویروس ایدز مؤثر عفونت

صورت  به داروناویر ،مطالعات آزمایشگاهی در روسیه و چین
ویروس   درمان آنفوالنزا و در سرکوب  امیفوویر براي ترکیبی با
. همچنین مطالعات  ) 23( مؤثر است  19-کووید عامل 
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بیماري   آزمایشگاهی دیگري نیز استفاده از داروناویر در درمان
اکنون  کند. هم می پشتیبانی ویروسی کروناي جدید را

داروناویر   ي بالینی در انسان مبتنی بر استفاده ترکیبیهاکارآزمایی
کروناي برعلیه ویروس  کننده)تقویت عنوانبه( 1و کوبیسیتات

رود نتایج آنها در اوت می در حال انجام است و انتظار جدید
همچنین مشخص نیست که نتایج  .]15[ شود منتشر  2020سال 

داروناویر همراه با داروهاي تقویت    داروي  مطالعات آزمایشگاهی
نیز   19-کوویدمبتالیان به  برعلیهبالینی  يهادر آزمون  کننده
در مطالعه دیگري که در شهر   . ]11[شود یا خیر می  تکرار

ی ترکیب  اثربخشبارسلون کشوراسپانیا در حال انجام است 
  19- کوویدداروناویر و کوبیسیتات و کلوروکوئین روي بیماران 

 بینیپیششود. می  ي کارآزمایی بالینی پیگیريهاآزمون  3در فاز 
اعالم شده   2020زمان تقریبی کامل شدن این بررسی، جوالي 

 . ]7[ است

 2تریازاویرین . 10

و ساختاري   ضدویروسیمولکولی با عملکرد وسیع    تریازاویرین
 شبیه نوکلئوتید گوانینی است که ابتدا در روسیه برعلیه

  معرفی شد  H5N1شامل  Bو A ي عامل آنفوالنزايهاویروس
بودن این دارو در کاهش   مؤثربر  هاگزارش  . برخی )2(شکل

با . )28( کنندمی  و عوارض آن داللت شدت بیماري آنفلوآنزا
  ویروس  وویروس کروناي جدید ي بین هاتوجه به شباهت 

H5N1سی اثر تریازاویرین در مبارزه با ، کارشناسان سالمت برر
قرار  را نیز در دستور کار خود    19-کووید بیماري    ویروس عامل

طالعات متمرکز روي این دارو در استان  اکنون مهم   .]16[  اندداده
و   بیمار در جریان است 240روي  3لیانگ کشور چین  هلیانگ

  مشخص   نتایج این بررسی در اواخر ماه پنجم میالدي سال جاري
 . شودمی

 

11 . ASC-09  یاTMC-310911   

است   پروتئازيبازدارنده  ASC-09یا  TMC-310911 داروي
براي استفاده در  و  است  دارونارویر که از لحاظ ساختاري شبیه

 
1 Cobicistat     5 Primates 
2 Triazavirin (TZV) (RIAMILOVIR)   6 Filoviruses 
3 Heilongjiang, China    7 Chlorpromazine HCl     
4 OyaGen, Inc. 

ت  فعالی  این دارو .]17[ بررسی شده است HIV-1 يهاعفونت
ي  هاشامل سویه   HIV-1ي مختلف  هامشخصی را در برابر سویه 

رسد  می   نشان داده است. به نظر  پروتئازي  يهامقاوم به بازدارنده 
 عنوانبه  رواینکند و از می مقاومت کمتري ایجاد این مولکول

و مواردي   عامل درمانی بالقوه براي بیماران فاقد سابقه درمانی
اند،  ي پروتئازي را تجربه کردههاتر درمان با بازدارندهکه پیش
به صورت   TMC-310911شود. در حال حاضر می  محسوب

براي درمان احتمالی    HIVترکیبی با دیگر داروهاي درمانی ضد 
  .شودمی  بررسی19-کووید بیماري 

12 .OYA1   

است که اطالعات   4محصول شرکت اویاژن OYA1 داروي
تر پیشي آن در دسترس نیست. این دارو هاساختاري و ویژگی

داروي تحقیقاتی براي معالجه سرطان   عنوانبه  1960در دهه 
حال به  داروي آمریکا را کسب کرد. با این-یدیه سازمان غذاأی ت

یی جدي در درمان سرطان استفاده از آن ادامه ادلیل عدم کار
بودن آن روي   ضرربینشان دهنده  هابررسی  در آن زمان نیافت.

است   بالغ بود ولی استفاده مستمر آن در اطفال ممکن 5نخستیان
شود. داروي   موجب بروز عوارض جانبی نظیر مشکالت قلبی

OYA1  عنوانبه روایندارد و از  یوسیع ضدویروسیفعالیت 
مطرح  19-کوویدگزینه مهمی براي مهار شیوع بیماري ویروسی 

ي آزمایشگاهی فعالیت  هادر سنجش . این دارو ) 29( است
و  SARS-CoV-2 ي کرونايهابرعلیه ویروس  ضدویروسی

MERS-CoV  نشان داده است. این ترکیب همچنین یک
و ویروس   6هاضدویروس با هدف دوگانه در برابر فیلوویروس

  ی اثربخش شود. جنبه جالب توجه آنکهمی  ابوال نیز محسوب
 SARS-CoV-2 در مهار تکثیر ویروس OYA1 داروي

 HCl7 کلرپرومازینکشت سلولی بسیار باالتر از  درمطالعات
(کنترل مثبت آزمایش) گزارش شده است. شرکت اویاژن  

 این دارو مطالعات تکمیلی ضروري در زمینه ایمنی و اثربخشی

را آغاز نموده است. مدیران این شرکت  19- کوویدبرعلیه بیماري  
ي الزم براي مهار ویروس  هامعتقدند که این دارو در نبود واکسن 

 مطرح باشد.   یک گزینه مهم عنوانبه تواند می  کروناي جدید
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  1بریالسیدین   بیوتیکآنتی. 13

ی بیوتیکآنتی PMX-30063 یا داروي تحقیقاتی بریالسیدین
 ي بالینی انسانیهاآزماییراست که در حال حاضر در مرحله کا

با تقلید از پپتیدهاي طبیعی   بیوتیکآنتی . این ) 2(شکل باشدمی
باعث   است  3که بخشی از سیستم ایمنی ذاتی  2موسوم به دفنسین 

شود. بریالسیدین در  می  زاي بیماري هاتخریب غشاي باکتري 
چندین کارآزمایی بالینی خواص ضدباکتري، ضدالتهابی و  

 بیوتیکآنتیاین  کننده سیستم ایمنی بدن نشان داده است.تنظیم
طیف وسیعی از  ،ي انسانی داردهاسلول  برعلیهکه سمیت کمی 

کند. توانایی نفوذ می ي گرم مثبت و گرم منفی را نابودهاباکتري
این دارو به دیواره سلولی و تخریب غشاي سلولی باعث شده 

نیاز فوري پزشکی حاضر یعنی مبارزه با شیوع  احتماالًاست تا 
 . 4کرونا را نیز پاسخ دهد 

   BPI-002 داروي. 14

برخی  است  که یک مولکول کوچک BPI-002داروي 
پاسخ ایمنی در مقابل کرده، را فعال  5ي سیستم ایمنی هاسلول

یک    وسیلهه  بقرار است    این دارو  کند.می  عفونت ویروسی ایجاد
ي مختلف از جمله  هابراي درمان عفونت 6شرکت آمریکایی

که  در صورتی  . )31(  طراحی و تولید شود 19- کوویدمقابله با 
صورت ترکیبی به  19-یدو ي کوهااین دارو با دیگر واکسن 

این بیماري   برعلیهمدت  تواند محافظت طوالنیمی  ،استفاده شود
 عفونی ایجاد نماید.

 AT-100پروتئین نوترکیب انسانی . 15

 
1 Brilacidin 
2 Defensins 
3 innate immune system 

هاي دنبال همکاريکند. این شرکت بهبررسی می19-اعالم کرده است که عملکرد این دارو را در مبارزه با عارضه کووید 4یک شرکت آمریکایی 4
رو با هدف ارزیابی بریالسیدین باشد. از اینهاي مالی دولت فدرال براي تولید داروي ویروس کرونا بر اساس بریالسیدین میتحقیقاتی و کمک

متحده امضا کرده این شرکت قراردادهایی با دو دانشگاه آمریکایی و دوازده آزمایشگاه علوم زیستی در سراسر ایاالت  19-کووید  عنوان درمانی برايبه
تحقیقاتی  در بیماران سرطانی قبالً 4این شرکت همچنین در خصوص کاربرد این دارو در مورد بیماري التهابی روده و موکوزیت دهان ).30( است

 .تانجام داده اس
5 CD4+ helper T cells and CD8+ cytotoxic T cells 10 Interferon-β 
6 BeyondSpring     11 Nebuliser 
7 Airway Therapeutics    12 Bioxytran    
8 Synairgen     13 Respiratory distress syndrome 
9 University of Southampton 

در حال بررسی استفاده از پروتئین  7یک شرکت امریکایی
 عنوان به  AT-100 (rhSP-D)نوترکیب انسانی موسوم به 

این شرکت از تشکیل  ). 32( درمانی براي ویروس کرونا است
مؤسسه ملی بهداشت  شعب ریوي  يهاستانپرونده در بیمار

در مطالعات   AT-100 این دارو خبر داد. آمریکا براي ارزیابی
بالینی اثربخشی جدي در کاهش التهاب و عفونت ریوي نشان  
داده است و در عین حال باعث ایجاد پاسخ ایمنی در برابر 

 شود.می ي مختلف تنفسی  هابیماري

   SNG001  استنشاقی  داروي. 16

 قرار است 9با همکاري دانشگاه ساوتهمپتون  8شرکت سینارگن

براي معالجه آسم، بیماري انسدادي  SNG00  داروي استنشاقی
مزمن ریوي و مشکالت حاد تنفسی بیماري ویروس کرونا را  

طراحی  10اینترفرون بتا بر اساس این دارو). 33(  آزمایش کند
 ها مستقیم به ریه طوربه 11از طریق یک نبوالیزر واست شده 
 شود تا از شدت عفونت ناشی از ویروس کرونا بکاهد. می منتقل  

    BX-25رسان  داروي اکسیژن. 17

پی همکاري با مراکز   اعالم کرد که در 12شرکت بیوکسیران 
درمانی براي   عنوانبه  BX-25تحقیقاتی با هدف تولید داروي 

و بیماران مبتال به ویروس کرونا  RDS(13سندرم حاد تنفسی (
الذکر با مشکل  انتشار اکسیژن در خون بیماران فوق). 34(  است

ي هااین پدیده به تشکیل قطره   کهشود به طوريمی جدي مواجه  
 ايبه گونه  BX-25انجامد. داروي می مایع در ریه بیماران 
ي خونی هابرابر کوچکتر از سلول  5000طراحی شده است که 

اکسیژن را به مدت نه ساعت و قبل از   مؤثرباشد و به طور 
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تواند در  می کند. این دارو میپردازش توسط کبد در بدن منتقل 
ي حیاتی نظیر شش کمک کند و به این  هااکسیژن به اندام  تأمین

 نماید. می روس کرونا کمک  ترتیب به بهبودي بیماران مبتال به وی 

 APN01نوترکیب  پروتئین داروي . 18

پروتئین  در اصل که rhACE21یا  APN01 نوترکیب داروي
با  و وسیله یک شرکت اتریشی ،است ACE2نوترکیب انسانی 

اینک این دارو    شود.میهدف استفاده علیه ویروس کرونا ساخته  
بالینی است که در کشور چین انجام   در مرحله اول کارآزمایی

کار پژوهشی یکی از اعضاي  حاصل  این دارو). 35( 2شودمی
  بر روي بیماري سارس  3دانشگاه بریتیش کلمبیا علمی هیأت

براي اتصال به   ACE2 باشد. این دارو با گیرنده غشاییمی
  کند و سطح ویروس را در بدن کاهش می  ویروس رقابت

این دارو در کاهش بار   کارآزمایی بالینی اثربخشیدهد. طی می
 شود.می   نیز بررسی 19- کووید ویروسی در بیماران مبتال به 

 سنتی  طب  يهادرمان با استفاده از داروي.  ج

 زیادي توجه    گیري جهانی ویروس کروناي جدیدهمه   در شرایط 
 و سنتی  داروهايپیشگیرانه و درمانی نهفته  يهابه قابلیت

ي هامتابولیت  .]18[ شده استي گیاهی هاگیري از مولکول بهره 
ثانویه گیاهی بزرگترین بانک مولکولی ترکیبات دارویی را ایجاد 

اند. در نتیجه، جاي تعجب نیست که بتوان ازمحصوالت  کرده 
  اولین خط دفاعی در برابر  عنوانبه ي آنها هاگیاهی و مشابه 

با این حال بر اساس توصیه   استفاده کرد.19-کووید بیماري 
 عنوانبه در بسیاري از موارد ي گیاهی وهادار پژوهشگران، 
  قرار درمانی مدنظر  مؤثري هادر کنار سایر روش  داروي مکمل

و با شرکت بیش  کارآزمایی بالینی 15حدود  در چین گیرند.می
جهت آزمایش انواع داروهاي سنتی چینی علیه نفر  2000از 

در   در جریان است. 19- عامل ویروسی بیماري کووید
 وسیلهبه که    19- جدیدترین نسخه طرح تشخیص و درمان کووید
ي  هاجوشانده  ،کمیسیون بهداشت ملی چین صادر شده است

 
1 Recombinant human ACE2  7 Lizard tail 
2 Apeiron Biologics   8 Quinone 
3 British Columbia    9 Cinchona officinalis 
4 Chineas traditional medicine  10 Diammonium glycyrrhizinate 
5 Lindera aggregate   11 Licorice (Glycyrrhiza glabra) 
6 Isatis indigotica (Torreya nucifera) 
7 Flavonoid baicalin    5 Ethnobotany 

. در  شودمی  نیز به صراحت توصیه )CTM4( طب سنتی چینی
مقایسه با داروهاي شیمیایی، داروهاي گیاهی و محصوالت  

اما   اندشناخته شدهکمتر  ،طبیعی گیاهی از نظر سازوکار عملکرد
تر اثرات آنها آغاز  تحقیقات بالینی متعددي براي ارزیابی دقیق

گیاهی صدها و هزاران   منشأبا  بسیاري از داروهاي شده است.
ي هاو مقابله با اپیدمی  هااست که براي درمان بیماري  سال

، بنابراین ایمنی و اثرات آنها بارها مورد  اندشدهاستفاده  تاریخی
عصاره سوسن عنکبوتی قرمز،  آزمایش قرار گرفته است.

اثرات   7کدم مارمول ،6وسمه ،5یا خارگوش چینی گَندِواش
نشان  SARS کروناي ی برعلیه ویروس توجهقابل ضدویروس 

شوراي دولتی چین اعالم    2020فوریه    17در تاریخ    ). 37(   اندهداد
است و   8نفسفات که مشابه ساختاري کینی کلروکوئینکرد که 

براي   ابتداآید و می  دستهب 9گنه گنه در اصل از پوست درخت
تواند براي معالجه  می   مبارزه با بیماري ماالریا استفاده شده است،

این   .]19[ بیماران مبتال به ویروس کروناي جدید استفاده شود
  را نشان   هااي از ویروس طیف گسترده  ترکیب فعالیت مهمی علیه

و اثرات تنظیمی آن بر سیستم ایمنی بدن نیز روشن شده    دهدمی
 است.  

گلیسیرریزینات دي  موسوم به استروئید طبیعی -کونژوگه قند
  آید، دست میبه 11از شیره ریشه گیاه شیرین بیان که 10آمونیوم

دلیل خواص  هي متمادي در طب سنتی از جمله بهابراي قرن 
نیز   Bکبدي هپاتیت  يهابراي درمان آسیب ضدالتهاب آن 

ووهان چین ترکیب   دانشگاهان  محقق  .) 3(شکل    شود.می  استفاده
- کووید را براي درمان    C  میناتگلیسیرریزینات دي آمونیوم و وی 

از طریق   این رویکرد درمانی اگرچه ). 36(  اندپیشنهاد داده 19
اجتماعی معرفی شده است ولی هنوز به   ونشریات هارسانه

 یید نشده است. أطورعلمی و رسمی ت 
دارد و از   ضدویروسیاثرات  7ترکیب گیاهی فالونوئید بایکالین

  ) 3شکل ( به سلول جلوگیري کند  تکثیر ویروس پس از ورود
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که در طب سنتی به  1همچنین عصاره گیاه گل قاصدك  .]20[
فعالیت ضد    2ریشه شمعدانی   وطَرَشقوق معروف  طَرَخشَقون یـا  

  آنفوالنزا دارند که هم از ورود ویروس به سلول جلوگیري 
ي کلیدي که براي تکثیر آن ضروري هستند  هاکنند و هم آنزیم می

 . ]18[ نمایندمی   را مهار
در طب  که  3امین الدوله موسوم به شونگ پیچ عصاره امروزه، 

استفاده  هاسال براي درمان عفونت  2000یش از ب سنتی چینی
جهت مقابله با ویروس کروناي جدید مورد توجه   شده است،

گذاري در زمینه سرمایه. ] 18[محققان چینی قرار گرفته است 
 شناسی، فیتوشیمی، فیزیولوژي گیاهی و بوم 5اتنوبوتانی  تحقیقات

گیري براي محافظت از جمعیت جهانی گیاهان براي مقابله با همه 
ي عفونی که در آینده  هابیماري و19-کووید  از جمله هابیماري

 کنند، بسیار حیاتی خواهد بود. می  سالمت بشر را تهدید

ي هامان با استفاده از ظرفیت درمانی سلول. درد  
  بنیادي

، یک رویکرد جدید درمانی توجه زیادي 2020از اواسط فوریه 
روش جدید درمانی بر اساس  خود معطوف کرده است.را به

نشان داده شده است    .]21[  باشدمی  6ي بنیاديهااستفاده از سلول
قابلیت خاموش کردن طوفان  برخوردار از ي بنیادي هاسلول که 

ي ریوي ناشی از عفونت ویروس کرونا را  هاسیتوکینی، آسیب
با تعدیل سیستم ایمنی بدن به عملکرد و بهبود  داده و کاهش 

این روش درمانی که مخاطراتی را نیز   .] 22[  کندمی   کمک   هاریه
  کار به ي العالج  هاطور معمول براي درمان بیماري دارد به   همراههب

 
1 Taraxacum officinate    6 Stem cells 
2 Pelargonium sidoides    7 Mesoblast 
3 Honeysuckle (Lonicera japonica) 

شهر پکن، پزشکان   يهادر یکی از بیمارستانشود. می  گرفته
 ، ي بنیادي مزانشیمی بند نافهااند تا به کمک سلول تالش کرده 

برخی  اسکنتیرا درمان کنند. نتایج سی 19-بیماران کووید 
در پکن که از این روش درمانی   19- بیماران مبتال به کوووید

حاکی از مشاهده آثار مثبت درمانی است. این روش    ،اندبهره برده 
ویژه براي بیماران مسن که عالئم شدید مشکالت  درمانی به

بر چین دیگر کشورها نیز  عالوه شود. می  استفاده ، ریوي دارند
هستند.    19- یدووش در درمان بیماري کواستفاده از این ر  دنبالبه

در انگلستان   ي بنیادي دانشگاه کمبریجهاتحقیقاتی سلول   مؤسسه
و وزارت بهداشت ایران   7و شرکت استرالیایی مزوبالست

 ي بیناديهایی بالینی در خصوص استفاده از سلولهاکارآزمایی
 . انددر درمان بیماري ویروس کروناي جدید را آغاز نموده 

 مان با داروهاي سنتزي و نوآورانه در  .ه  

وسیله از دیدگاه مولکولی یکی از مراحل مهم در آلودگی سلول به 
کنش پروتئین تاجی شکل آن با گیرنده  ویروس کرونا برهم 

که   ساخت ترکیبات جدیدي است. ACE2غشایی موسوم به 
به طور بالقوه   ،کندمی  متأثرپروتئین را -این برهمکنش پروتئین

قابلیت درمانی دارند. پروتئین تاجی شکل بعد از ساخت در  
  . ]23[ شودمی درون سلول میزبان به شدت قندي (گلیکوزیله)

قندي شدن این   طراحی و ساخت دارویی که به طور ویژه
از اهمیت درمانی برخوردار است.    ،پروتئین ویروسی را مهار کند

همچنین پروتئین تاجی شکل بعد از ساخته شدن در درون 

 .باشندیدر دست مطالعه م 19-دیکوو يماریدرمان ب يکه برا یاهیبا منشأ گ باتی: ترک3شکل
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بریده شده، به شکل بالغ و فعال   1اي ویژه  پپتیداز  وسیلهبه   هاسلول
طراحی و ساخت ترکیباتی  رواین از  .]24[ گرددمی  خود تبدیل

اختصاصی مهار کنند از منظر جلوگیري   طوررا به  پپتیداز که این
گیرنده غشایی   باشند.می   از رشد و تکثیر این ویروس در بدن مهم

ACE2    به یکی از اهداف مهم درمانی تبدیل شده است.    اخیراًنیز
  اند بادي اختصاصی طراحی کردهاین گیرنده آنتی برعلیهمحققان 

تاجی شکل    پروتئینو از تماس مستقیم    پوشاندمی   که سطح آن را
بادي، بر آنتیعالوه ). 16( کندمی  ویروس با آن جلوگیري 

قابلیت اتصال به این گیرنده و   احتماالًترکیبات سنتزي نیز 
ممانعت از اتصال ویروس کرونا را خواهند داشت. براي ترکیبات 

بالینی طوالنی و قوانین   يهاسنتزي مراحل کارآزمایی 
زمانی براي    ، اي وجود دارد که ممکن است محصولگیرانهسخت

کن شده  استفاده در حوزه درمان آماده شود که این بیماري ریشه 
یی سرمایه هاباشد. با این حال پشتیبانی از انجام چنین ایده

ي پژوهشی دیر  ها. حمایت از طرح 2باشدمی  گذاري براي آینده
عامل    برعلیهر راستاي ساخت ترکیبات سنتزي اختصاصی  بازده د

مشترك    و توانمندي بالقوه  ویروس کروناي جدید سرمایه علمی
ویروسی آینده است    يهاشیوع بیماري  جامعه بشري در مقابله با

 محتمل است.  ، کامالًهاکه وقوع آن 

 سخن آخر

  ها جدید مرزهاي کشور  در این شرایط دشوار که ویروس کروناي
سرعت درنوردیده و به مشکل بهداشت جهانی تبدیل شده  را به 

 
1 TMPRSS2 

خانواده عامل بیماري هاي کروناي هممحصوالت مشابهی را براي مقابله با ویروس ها که قبالً تر نیز اشاره شده برخی شرکتهمانطور که پیش 2
طراحی و تولید   SAERS CoV2  سرعت داروهاي جدیدي را برعلیهبدلیل در اختیار داشتن زیرساخت و دانش فنی به ،ساخته بودند 19-کووید

 هاي بالینی قرار دارد.نمودند که اینک در مراحل کارآزمایی

ي خیریه زیادي در دهاو بنیا دها، نهاها، سازمان هادولت  است،
ي  هاها و شرکت ي جدي خود از دانشگاههاسراسر دنیا حمایت

. به پشتوانه  انددارو را آغاز کرده   فعال در حوزه طراحی و ساخت
بادي ساخته شده ها واکسن و آنتیده ، ي ماديهااین حمایت

  احتماالً است که در مراحل مختلف کارآزمایی بالینی هستند و 
ها داروي سنتزي همچنین ده  بزودي به بازار عرضه خواهند شد.

ي دیگر طراحی شده است و  هابراي درمان بیماري  که قبالً
تا  انددرمانی طب سنتی، بار دیگر فرصت یافته يهادستورالعمل 

همچنین   ظهور برسانند. منصه  ي بالقوه خود را بههاارزش 
ي بنیادي را جهت مقابله با عارضه  هاي زیادي نیز سلولهاطرح

اگر بخش کوچکی از   خدمت گرفته است. به  19- کووید
شروع شده  از گذشته  اي که در سراسر جهان  ي گسترده هاتفعالی

ي  مؤثربه ثمر برسد به زودي داروهاي در آینده نزدیک است 
در دسترس خواهد بود. تا  براي توقف این ویروس عصاینگر 

ي هازمان عرضه چنین دارو یا داروهایی ضروري است مراقبت 
از افراد مسن و بیماران در اولویت قرار   ویژه مراقبتهمگانی به 

 د.گیر

 
 پرانتز در شماره و است اخذؤم و منابع منظور کروشه  در شماره* 
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Important Strategies to Stop COVID-19: From 

Traditional Medicine to the Modern Vaccines 
2, *Reza Yousefi, 1Rezaei-Mehran Habibi 

Due to the ease of transportation in the modern world and the lack of familiarity with the human immune 
system, the new coronavirus quickly crossed the borders of the country after it first appeared in China 
late 2019. Through the rapid spreading to more than 171 countries in the world, it now becomes the 
biggest challenge after World War II. Tens of thousands of people, including many medical staff, have 
been infected and thousands have died, but effective and definitive treatment has not yet been reported. 
On the other hand, concerted global efforts to halt epidemi of the killer virus have been started few 
months ago and continue by now. To this end, many governments, organizations, institutions and 
charities around the world have begun to provide serious support to universities and pharmaceutical 
companies. Because of this monetary support, dozens of vaccines and antibodies have been developed 
that are in clinical trial stages and are likely to be released soon.  In addition to the design of new vaccines 
and antibodies, other drugs, particularly those used for viral infections, and traditional herbal remedies 
have also been given the opportunity to re-emerge. Also, many projects have used the potential capacity 
of stem cells to control this infectious disease. The construction of new and innovative drugs is also on 
the agenda of scientists. Considering the genetic information of spike protein, several DNA, RNA and 
protein vaccines have been developed, so far. The spike protein is also a good target for many of the 
antibodies that are being made, which will neutralize the virus by binding to this protein that protruded 
from the viral surface. Some pharmacological antibodies, such as Kevzara, Leronlimab, and Actemra, 
which have previously been used to treat other conditions, have recently been suggested to reduce 
pulmonary inflammation and facilitate the pulmonary ventilation in the patients. Also, the antiviral 
medicines Lopinavir, Ritonavir, Remdesivir, Galidesivir, Oseltamivir, Darunavir, Triazavirin, and the 
antibiotic Brilacidin, and several other important drugs, have attracted the attention of physicians and 
researchers to combat the disease. The plant-based compounds such as the anti-malarial drug 
chloroquine, glycyrrhizinate diammonium from licorice root juice, and the Flavonoid baicalin have also 
shown positive results in controlling this viral disease. 
This article describes the pioneering plans in the field of trial drugs in various stages of clinical trials for 
the treatment of covid-19. Throughout the thousands of years of history, mankind has repeatedly 
experienced the epidemi/pandemi  of infectious and fatal diseases, and the recent pandemi will not be the 
last of them. Therefore, investing in strengthening the scientific and practical infrastructure of our 
universities and pharmaceutical companies, will bring about lower costs for our country through the 
similar health crises that will unavoidably happen in the future. 
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