داروی مناسب برای

در حالی که بیماری همهگیــر کوویـــــد ـ 19
( )COVID-19در سرتاســر جهان گسترش یافته،
صدها هزار نفر را کشــته و اقتصاد جهان را به زانو
در آورده اســت ،پزشکان  ،دانشمندان و دولتها در
جستجوی معالجه ایمن و مؤثر برای کمک به بیماران
هستند .با این حال ،مسأله بزرگ این است که در مورد
کووید ـ  19هنوز هیچ درمانی وجود ندارد.
اگرچــه درمانهایی وجود دارنــد که میتوانند
عالیم بیماری ،مانند مشکالت تنفسی ،را کاهش

دهنــد ،علت اصلی ،یعنی خــود ویروس را از بین
نمیبرند .در حال حاضر ،با این ایده روبهرو هستیم
که درمان عالیم به طوالنیتر شــدن عمر بیمار و
خرید زمان برای سیســتم ایمنی بدن جهت شروع
و از بین بردن عفونت کمک میکند.
 ،SARS-CoV-2یــک ویــروس  RNAتــک
رشتهای پوششدار میباشد که سلولهای میزبان
را از طریــق پروتئین اســپایک ( )Sســاختاری
ویروســی که به گیرنده آنزیم مبدل آنژیوتانسین2
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) (ACE2متصل میشود ،هدف قرار میدهد .پس
از اتصال به گیرنده ،ویروس از گیرندههای سلول
میزبان و اندوزوم برای ورود به ســلولها استفاده
میکند .پروتئــاز ســرینی()Serine Protease
داخل غشایی ( )transmembraneنوع  2میزبان،
 ،TMPRSS2ورود ســلول از طریق پروتئین  Sرا
تسهیل میکند .در داخل سلول ،پلیپروتئینهای
ویروســی ســاخته میشــوند که برای کمپلکس
رپلیکازترانس کریپتاز (replicase-transcriptase
 )complexرمزگذاری میگردند .سپس ویروس
 RNAرا از طریق  RNAپلیمراز وابسته به RNA

میسازد .سنتز پروتئینهای ســاختاری منجر به
تکمیــل مونتاژ و ســرهم کردن و انتشــار ذرات
ویروسی میشود .این مراحل چرخه عمر ویروسی
اهــداف بالقوهای را برای درمــان دارویی فراهم
میکنند (شکل .)1
اهداف امیدوارکننده دارویی شامل پروتئینهای
غیرســاختاری (بهعنوان مثال ،پروتئاز شــبه  3ـ
کیموتریپسین ،پروتئاز شبه پاپاین RNA ،پلیمراز
وابســته به )RNAکه در همســانی با سایر کرونا
ویروسهای جدید ( )nCoVsسهم دارند ،میشوند.
اهداف دیگر شامل ورود و مسیرهای تنظیم سیستم

شکل  1ـ نمایش شماتیک ورود و تکثیر ویروس در سلول میزبان و اهداف بالقوه جهت داروها
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ایمنی ویروس میباشند.
داروهایی که قب ً
ال برای معالجه  SARSو MERS
استفاده میشدهاند ،ممکن است کاندیدهای بالقوهای
برای درمان کووید ـ  19باشند .داروهای مختلفی با
فعالیت بارز بهصورت  in vitroاما اثربخشی نامناسب
در برابر  SARS-CoVو  MERS-CoVبه هنگام شیوع
سارس و مرس مورد استفاده قرار گرفتند .متاآنالیزها
در مطالعات درمانی ســارس و مــرس فاقد فواید
مشخصی از هر نوع رژیم دارویی بودند.
در حالی که تحقیقات روی کروناویروسها طی
چند دهه گذشته برخی از داروهای امیدوارکننده را
به همراه داشــته است ،فقط کارآزماییهای بالینی
بــزرگ روی بیماران مبتال بــه کووید ـ  19قادر
خواهند بود تا دقیق ًا مشــخص کننــد که آیا این
مداخالت بیخطر و مؤثر هســتند .متأسفانه ،این
نــوع کارآزماییهای بالینی بزرگ برای انجام ،نیاز
به زمان دارند.
هرچه محققان بیشتر در مورد چگونگی اتصال
کرونا ویروس ،نوع حمله به ســلولهای انسانی و
نحوه درگیر کردن آنها بدانند ،جستجوی داروها
برای مبارزه با آن مؤثرتر است .از نظر تئوری ،هر
تقاطع بین پروتئینهای ویروسی و انسانی مکانی
اســت که در آن داروها میتوانند با کروناویروس
مبارزه کنند اما به جای تالش برای تولید داروهای
جدیــد بــرای کار در این نقاط تداخــل ،برخی از
محققــان به بیش از  2000داروی منحصر به فرد
که قب ً
ال توســط  FDAبرای مصارف انسانی تأیید
شده بود ،روی آوردند و اعتقاد داشتند که در جایی
از این فهرست طوالنی ،چند دارو یا ترکیب وجود
دارند که میتوانند در نقــاط تداخل پروتئینهای

انسانی و کرونا ویروس عمل کنند.
در حــال حاضــر ،هیچ داروی ضدویروســی با
اثربخشــی بالینی اثبات نشده و همچنین واکسنی
بــرای پیشــگیری از کرونا ویــروس وجود ندارد
و آگاهــی محــدود از جزییــات مولکولی عفونت
 ،SARS-CoV-2بســیاری از تالشهــا را مختل
میسازد .شناسایی  332تداخل پروتئین ـ پروتئین
) ،SARS-CoV-2-human ،(PPIمنجر به شناسایی
 66پروتئین انسانی قابل استفاده یا فاکتور میزبان
شد که با  69ترکیب ( 29داروی تأیید شده توسط
 12 ،FDAدارو در کارآزماییهــای بالینــی و 28
ترکیــب پیش بالینی) مورد هــدف قرار گرفتهاند.
غربالگری زیر مجموعهای از اینها در سنجشهای
ویروسی متعدد ،دو مجموعه از داروهای دارویی را
نشان میدهد که فعالیت ضدویروسی را نشان میدهند:
مهارکننده ترجمه  mRNAو گیرندههایSigma
( SigmR1و  .)SigmR2مطالعات بیشتر در مورد
این عوامــل میزبان ،از جملــه ترکیب آنها با
داروهایی که آنزیمهای ویروســی را مســتقیم ًا
هدف قرار میدهند ،میتواند به یک رژیم درمانی
برای درمان کووید ـ  19منجر شود.
کلروکین و هیدروکسی کلروکین

نمک فســفات کلروکین ،یک ترکیب کینولین
با خــواص ضدماالریایــی و ضدالتهابی اســت.
 Resochinتوسط بایر کشف شد و در سال 1947
برای معالجه بیماری ماالریا وارد بازار دارویی شد.
کلروکین و هیدروکسی کلروکین سابقه دیرینهای
در پیشگیری و درمان ماالریا و درمان آن و درمان
بیماریهای التهابی مزمن از جمله لوپوس اریتماتوز
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سیستمیک ( )SLEو آرتریت روماتویید ( )RAدارند.
به نظر میرســد کلروکین و هیدروکسی کلروکین
با مهار گلیکوزیالسیون گیرندههای میزبان ،پروسه
پروتئولیتیک و اســیدی شــدن درون بدن ،ورود
ویروس به ســلولها را مهــار میکند .این داروها
همچنین از طریق تضعیف تولید سیتوکین و مهار
فعالیت اتوفاژی و لیزوزومی در سلولهای میزبان
اثرات ایمنومدوالتوری دارند.
هیچ دلیل قویی برای اثربخشی این دو دارو در
سارس و مرس وجود ندارد .در یک نشست خبری
از چیــن ،کلروکین با موفقیت برای درمان بیش از
 100مورد مبتال به کووید ـ  19بهکار رفت که منجر
به بهبود یافتههای رادیولوژیک ،افزایش کلیرانس
ویروسی و کاهش پیشرفت بیماری شده است.
بر اساس گفته سان یانرونگ (،)Sun Yanrong
معاون رئیس مرکز ملی توسعه بیوتكنولوژی چین
که زیر مجموعه وزارت علوم و فناوری ()MOST
میباشــد« ،كارآیی نسبت ًا خوبی از خود نشان داده
است» که در بقیه کشورها هم چنین اثری مشاهده
شده است.
در تاریخ  16مارس ،محققان دانشگاه کوئینزلند
در استرالیا گفتند که آنها امیدوار هستند که یک
کارآزمایی بزرگ روی کلرووکین و همچنین کالترا
انجام دهند.
روزنامه چینی شاین در تاریخ  10مارس گزارش
داد کــه بایر حدود  1/5میلیــون یورو (حدود 1/7
میلیون دالر) دارو و کمک مالی اضافی به صلیب
ســرخ چین برای حمایت از پیشگیری ،تشخیص،
درمان و مهار کووید ـ  19اهدا کرده است.
کلروکین و رمدسیویر ( )Remdesivirدر کنترل
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عفونت  2019-nCoVدر شــرایط آزمایشگاهی
«بسیار مؤثر بودند» .شانگهای دیلی در  20فوریه
گزارش داد ،پس از آن كه کمیسیون بهداشت ملی
چین ،كلروكین فسفات را در آخرین دستورالعملهای
درمانی پنومونی کووید ـ 19خود قرار داد ،هشــت
شركت چینی تولید و عرضه دارو را افزایش دادند.
یک مطالعه دیگر در فرانسه روی  36بیمار (20
نفــر در گروه هیدروکســی کلروکین و  16نفر در
گروه شاهد) گزارش کرد که در گروه هیدروکسی
کلروکین به میزان  200میلیگرم ،از طریق خوراکی
هر  8ساعت در مقایسه با بیمارانی که مراقبتهای
حمایتی استاندارد دریافت کردند ،افزایش کلیرانس
ویروسی مشاهده گردید .محققان همچنین گزارش
دادند که افزودن آزیترومایســین به هیدروکســی
کلروکیــن در  6بیمار منجر بــه افزایش کلیرانس
ویروسی بیشتر در مقایسه با منوتراپی هیدروکسی
کلروکین شد .با وجود این نتایج امیدوارکننده ،این
مطالعه چندین محدودیت عمده داشت.
با این حال ،ســه مطالعــه در نیوانگلند ،جاما و
لنست اثربخشی این دارو را تأیید نکردند .محققانی
که نتیجه مطالعه آنها در لنســت به چاپ رسیده
و حاصل تحقیق روی  671بیمارســتان در شش
قاره ( 96032بیمار با میانگین سنی  53/8سال که
 46/3درصد آنها را زنان تشــکیل میدادند) بود،
بیان داشــتند که ما نتوانستیم مزایای هیدروکسی
کلروکیــن یا کلروکیــن ،به تنهایی یــا همراه با
ماکرولید ،در مورد نتایج افراد بستری در بیمارستان
بهخاطــر کووید ـ  19را تأیید کنیم ،هر یک از این
رژیمهای دارویی با کاهش بقای در بیمارســتان و
افزایش تعداد آریتمی بطنی در هنگام استفاده برای
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بیمــاران مبتال به کووید ـ  19همراه بود و پس از
این مطالعه ،ســازمان بهداشت جهانی )(WHO
کارآزمایــی بالینی روی ایــن دو دارو را به حالت
تعلیق در آورد.
 Lopinavir / Ritonavirیــا کالتــرا
®( Kaletraبــا نــام  Aluviaنیز به بازار
عرضه میشود).

کالترا مهارکننده پروتئاز  HIV-1در ترکیب با سایر
داروهای ضد روتروویــروس برای درمان عفونت
 HIV-1در بزرگساالن و کودکان کاربرد دارد.
کمیســیون بهداشــت ملی چین به کالترا اجازه
داد تا پنومونی ناشــی از  SARS-CoV-2را درمان
کنــد AbbVie ،در  27ژانویــه  10میلیون RMB
( 1/4میلیون دالر) از کالترا را «بهعنوان گزینهای
آزمایشــی برای پشتیبانی از این بحران رو به رشد
سالمت عمومی» به مقامات چینی اهدا کرده است.
کمیسیون بهداشت و درمان استان هنان در تاریخ
 31ژانویه اعالم کرد :ســه مورد تأیید شده در مورد
بیمــاران مبتال به عفونت کروناویروس جدید پس از
مصرف کالترا بهبود یافتهاند .از آن تاریخ ،آزمایش اسید
نوکلئیک بیش از  20مورد تأیید شده از بیماران آلوده به
کروناویروس جدید ،بستری در بیمارستانهای استان
ژجیانگ پس از مصرف کالترا منفی شد.
این دارو بهصــورت  in vitroدارای فعالیت در
برابر ســایر کروناویروسهای جدید از طریق مهار
پروتئاز شــبه  3ـ کیموترپسین میباشد .هیچ داده
 in vitroمنتشر شدهای در مورد SARS-CoV-2
برای لوپیناویر /ریتوناویر وجود ندارد.
گزارشهــای اولیه لوپیناویــر  /ریتوناویر برای

درمان کووید ـ  19بیشــتر گزارشهای موردی و
مطالعات کوچک گذشتهنگر و غیرتصادفی هستند،
که تشخیص اثر مستقیم درمان لوپیناویر  /ریتوناویر
را دشوار میسازند Cao .و همکارانش نتایج یک
کارآزمایــی بالینی تصادفــی  open-labelرا با
مقایسه اثربخشــی لوپیناویر  /ریتوناویر در مقابل
مراقبتهای اســتاندارد روی  199بیمار مبتال به
کووید ـ  19گزارش کردند .نکته مهم ،زمان متوسط
از شــروع عالیم تا قرار گرفتن در گروه تصادفی
 13روز بــود (بدون تفاوت بین گروه) .هیچ تفاوت
معنیداری در کلیرانس ویروسی یا میزان مرگ و
میر  28روزه مشاهده نشد .اگرچه شروع درمان با
تأخیر تا حدی ممکن اســت ناکارآمدی لوپیناویر /
ریتوناویر برای درمان کووید ـ  19را توضیح دهد.
تجزیه و تحلیل یک زیر گروه از بیمارانی که طی
 12روز دارو را دریافــت کردنــد ،زمان کوتاهتری
برای بهبود بالینی جهت بیماران مشاهده نگردید.
اگرچه کارآزماییهای بالینی تصادفی دیگری روی
لوپیناویر  /ریتوناویر در حال انجام است ،دادههای
فعلی نقش محدودی را برای لوپیناویر  /ریتوناویر
در درمان کووید ـ  19نشان میدهند.
رژیم متداول و مورد استفاده لوپیناویر  /ریتوناویر
در درمان کووید ـ  100/400 ،19میلیگرم دو بار
در روز تا  14روز است.
رمدسیویر ])[Remdesivir (GS-5734

رمدسیویر که بهطور رسمی با عنوان 5734-GS
شناخته میشود ،یک پیش داروی منوفسفات است
که در آنالوگ تری فسفات نوکلئوزید  - Cآدنوزین
متابولیســم انجــام میدهد .ایــن دارو طی یک
پيدرپي 362
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فرآیند غربالگری بــرای ضدمیکروبها با فعالیت
علیه  RNAویروسها ،مانند  Coronaviridaeو
 Flaviviridaeکشف شد .تحقیق و توسعه این دارو
طی اوج شیوع ویروس ابوال بهخاطر کم بودن میزان
 EC50آن و انتخابی بودن پلیمراز میزبان در برابر
ویروس ابوال باعث ایجاد امیدهایی شــد .در حال
حاضر ،رمدسیویر بهخاطر طیف گسترده و فعالیت
قوی بهصــورت  in vitroدر برابر چند  ،nCoVاز
جمله  ،SARS-CoV-2باعث ایجاد امید در درمان
کووید ـ  19شــده است .در مدلهای عفونت ریه
موش بــا  ،MERS-CoVرمدســیویر از خونریزی
ریــه جلوگیری کرده و تیترهای ریه ویروســی را
بیش از عوامــل مقایســهکننده کاهش میدهد.
ایمنی و فارماکوکینتیک رمدسیویر بهصورت تک
و چنــددوزی در فاز  1کارآزماییهای بالینی مورد
بررسی قرار گرفتند .تزریق داخل وریدی بین  3و
 225میلیگرم بدون هیچگونه شواهدی از سمیت
کبد یا کلیه به خوبی تحمل شــد .رمدســیویر در
این محــدوده دوز ،فارماکوکینتیک خطی و نیمه
عمر داخل ســلولی بیش از  35ســاعت را نشان
داد .به دنبال تجویز چند دوز ،افزایش آســپارتات
آمینوترانسفراز برگشتپذیر و آالنین ترانس آمیناز
قابل برگشت مشاهده گردید .مقدار مصرف کنونی
مورد تحقیق ،یک دوز شــروع  200میلیگرمی و
پس از آن  100میلیگرم تزریق روزانه میباشــد.
در حال حاضر ،هیچ تنظیم کبدی یا کلیوی توصیه
نمیشود ،اما شروع در بیماران با میزان فیلتراسیون
تخمینی گلومرولی کمتر از  30میلیلیتر در دقیقه
توصیه نمیشود.
همانگونه که ذکر شــد ،اولین اســتفاده بالینی
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از رمدســیویر برای درمان ابــوال بود .با این حال،
گزارشهــای مــوردی موفقیتآمیز اســتفاده از
رمدســیویر برای کووید ـ  19ثبت شــده است.
کارآزماییهای بالینی برای ارزیابی ایمنی و فعالیت
ضدویروســی این دارو در بیماران مبتال به کووید
ـ  19خفیف ،متوسط و شدید در حال انجام است.
 NIHدر  25فوریــه اعالم کرد اولین کارآزمایی
بالینی ایــاالت متحده با ارزیابی رمدســیویر در
بیماران در مرکز پزشکی دانشگاه نبراسکا در اوماها،
جایی کــه برخی از آمریکاییهــای مبتال به این
بیماری مراقبت میشوند یا تحت قرنطینه هستند،
انجام میشود .رمدسیویر هنگامی که برای اولین
آمریكایی مبتال به بیماری  SARS-CoV-2مصرف
نگردید« ،هیچگونه عارضه جانبی» نشان نداد ،این
موضوع را اعضای تیم تحقیقاتی موردی واشنگتن
 2019-nCoVدر یــک مطالعه موردی كه در 31
ژانویه در مجله پزشکی  New Englandمنتشر
شد ،گزارش دادند.
در چیــن ،پس از تصویب اداره ملی محصوالت
پزشــکی چین ،درخواستهای بیمارستان دوستی
چین و ژاپن و آکادمی علوم پزشــکی چین برای
انجام مطالعات ،آزمایشــات بالینی از تجدید نظر
شرکت گیالد آغاز شده اســت .تیمی از محققان
چینی طی یک مطالعه منتشر شده در  4فوریه در
 ،Cell Researchبیان داشــتند که رمدســیویر و
کلروکین فسفات در کنترل عفونت 2019-nCoV
در شرایط  in vitroبسیار مؤثر بودند.
فاویپیراویر()Favipiravir

فاویپیراویر ،که قب ً
ال با عنوان  T-705شــناخته

دکتر مجتبی سرکندی

میشد ،محصولی از نوکلئوتید پورینی ،فاویپیراویر
ریبوفورانوســیل ـ  5ـ تریفســفات است .داروی
فعــال  RNAپلیمراز را مهار میکند و مانع تکثیر
ویروسی میشود .بیشتر دادههای بالینی فاویپیراویر
از فعالیت آنفلوانزا و ابوال ناشــی میشــود .با این
حال ،این دارو همچنین فعالیت گســتردهای را در
برابر سایر ویروسهای  RNAنشان داد .رژیمهای
متنوع مقدار مصرف بر اساس نوع نشانههای عفونی
ارایه شده است .تنوعهای مقدار مصرف به احتمال
زیــاد بهدلیل مقادیر پایینتر  EC50فاویپیراویر در
برابر آنفلوانزا در مقایســه با ابوال و SARS-CoV-2
میباشد .باالترین مقدار مصرف در پنجره درمانی
باید برای درمان کووید ـ  19در نظر گرفته شــود.
توصیه میشود از یک دوز شروع ( 2400میلیگرم
تا  3000میلیگرم در هر  12ســاعت در  2دوز) و
بهدنبال آن یک دوز نگهداری ( 1200میلیگرم تا
 1800میلیگرم هر  12ساعت) استفاده کرد .نیمه
عمر دارو تقریب ًا  5ساعت است .فاویپیراویر دارای
اثرات جانبی خفیف اســت و بهطــور کلی ،قابل
تحمل میباشد ،اگرچه مشخصات عوارض جانبی
برای رژیمهای با مقدار مصرف باالتر محدود است.
در حال حاضر ،فاویپیراویر در ژاپن برای درمان
آنفلوانزا موجود اســت و در ایاالت متحده برای
استفاده بالینی وجود ندارد .تجربه بالینی محدودی
در حمایــت از اســتفاده از فاویپیراویــر برای
کووید ـ  19گزارش شده است .در يك مطالعه
آيندهنگر ،تصادفي ،چند مرحلهاي ،فاویپیراویر
( 120نفر) براي درمان عفونتهاي متوسط و شديد
کووید ـ  19با آربيدول (  120( )Arbidolنفر)
مقايسه شد .اختالف در بهبودي بالینی در روز

 7در بيماران مبتال به عفونت متوسط مشاهده
شــد .تفاوت معنــیداری در بازوها جداگانه یا
شدید و متوسط (ترکیبی) مالحظه نگردید .این
دادهها نیاز بــه کارآزماییهای بالینی تصادفی
بیشتری را جهت اثربخشــی فاویپیراویر برای
درمان کووید ـ  19پیشنهاد میکنند.
همانگونه که مشــاهده میکنید در این مقاله
فرصت بررســی فقط  4داروی مطرح از حدود 70
داروی در دست تحقیق جهت درمان کووید ـ 19
بود و امید آن که بتوان در مقاالت دیگر به بررسی
کامل داروهــای دیگر کاندیدا بــرای درمان این
بیماری پرداخت.
دکتر مجتبی سرکندی
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