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 بر ریه تاثیرات بالینی ویروس کرونا 

یک بیماری تنفسی  19-و سرماخوردگی، کووید مرس ،سارس همانند دیگر بیماری های تنفسی از جمله

عالئم اولیه شامل تب، سرفه و تنگی نفس  .حت تاثیر قرار می دهداست، از این رو، معموال ابتدا ریه ها را ت

 19-شدت کووید .روز پس از تماس با ویروس ظاهر شوند 14هستند. این عالئم می توانند طی دو روز یا تا 

از عالئم خفیف یا بدون عالئم تا شدید یا گاهی اوقات بیماری مرگبار متغیر است. داده های مربوط به بیش 

درصد موارد خفیف و باقی آنها شدید یا بحرانی  81هزار مورد گزارش شده در چین نشان داده اند که  17از 

 .بوده اند

یشتری برای به نظر می رسد که افراد مسن و آنهایی که به بیماری های مزمن مبتال هستند در معرض خطر ب

 .نیز دیده می شود بر ریه ها 19-کوویداین تغییرپذیری در نحوه تاثیر  .ابتال به بیماری شدید قرار دارند

ت الریه که برخی افراد ممکن است تنها دارای عالئم تنفسی خفیف باشند، در شرایطی که برخی دیگر به ذا

 .واجه می شوندالبته زندگی فرد را تهدید نمی کند، مبتال می شوند. برخی افراد نیز با آسیب ریوی شدید م

استادیار دانشگاه مرکز پزشکی واشنگتن در سیاتل، آنچه اغلب در افراد به شدت به گفته دکتر لورا ایوانز، 

 رخ ویروس این واسطه به تنها شرایط این. است سندرم دیسترس تنفسی می بینیم، 19-بیمار ناشی از کووید

 تروما عفونت، به توان می جمله آن از که باشند آن محرک توانند می مختلفی رویدادهای و دهد نمی

این شرایط به ریه ها آسیب می رسانند که به نشت مایع از رگ های خونی کوچک در  .اشاره کرد سپسیسو

ریه ها منجر می شود. مایع در کیسه های هوایی ریه ها جمع می شود و این شرایط انتقال اکسیژن از هوا به 

-وع آسیبی که به واسطه کوویددر شرایطی که کمبود اطالعات درباره ن .خون را برای ریه ها دشوار می سازد

در ریه ها رخ می دهد، وجود دارد، گزارشی جدید نشان داده است که آسیبی مشابه با آسیب ناشی از  19

نشان  19-بیمار بستری در بیمارستان برای کووید 138مطالعه ای جدید روی  .سارس و مرس رخ می دهد

ظاهر شدن عالئم با دشواری در تنفس مواجه شده اند. داده است که به طور میانگین، افراد پنج روز پس از 

روند درمان  .سندرم دیسترس تنفسی نیز به طور میانگین هشت روز پس از ظهور عالئم آغاز شده است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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سندرم دیسترس تنفسی شامل استفاده از اکسیژن و تنفس مکانیکی با هدف جذب اکسیژن بیشتر در خون 

سترس تنفسی وجود ندارد و کادر پزشکی طی این روند بیشترین درمان خاصی برای سندرم دی .می شود

تالش خود را برای حمایت از بیمار انجام می دهد تا بدن بهبود یافته و سیستم ایمنی به رویدادهای زمینه 

ریه ها اندام های اصلی هستند . قرار می گیرند 19-اندام های دیگر که تحت تاثیر کووید .ای رسیدگی کند

بر آنها تاثیر می گذارد اما در موارد جدی قسمت های دیگر نیز می توانند تحت تاثیر قرار  19-که کووید

اختالل در عملکرد دیگر دستگاه های بدن در افراد به شدت بیمار نیز دیده می شود اما این شرایط  .بگیرند

صورت مستقیم ناشی از  این آسیب به اندام ها همواره به .می تواند در هر عفونت جدی دیگری نیز رخ دهد

به گفته متیو فریمن دانشیار دانشکده پزشکی  .عفونت نیست اما می تواند ناشی از واکنش بدن به عفونت باشد

کند، ویروس سارس به آلوده کردن و از بین زا مطالعه میهای بیماریدانشگاه مریلند که بر روی کروناویروس

شد مجاری تنفسی فرد مبتال از ضایعات و مایعات پر شود. عث میهای مژک دار عالقه داشت که بابردن سلول

افتد. اساس این فرضیه بر آن اتفاق می 19-حال احتماال این همان چیزی است که در بیماران مبتال به کووید

است که مطالعات اولیه بر روی این کروناویروس نشان داده است که بسیاری از مبتالیان در هر دو ریه خود 

این جاست که فاز دوم آغاز شده و سیستم  .است همراه نفس تنگی چون عالئمی با که التهاب شدند دچار

شود. بدن بیمار به دلیل وجود یک مهاجم ویروسی تحریک شده و برای مبارزه با ایمنی بدن دست به کار می

بافت ریه را ترمیم کنند. در ها سرازیر کرده تا آسیب وارده را رفع و های ایمنی را به ریهاین بیماری سلول

شود. اما گاهی اوقات سیستم حالت عادی این فرآیند کامالً تنظیم شده است و تنها به مناطق آلوده محدود می

های سالم را نیز از ها هرچیزی که بر سر راهشان باشد از جمله بافتایمنی از کنترل خارج شده و این سلول

واکنش ایمنی بیش از آن که فایده داشته باشد، برای بدن مضر است.  به نقل از فریمن این .برندبین می

یابد ها به ریه بیمار ادامه میدر فاز سوم، آسیب .شودها جمع شده و التهاب تشدید میضایعات بیشتری در ریه

 تواند منجر به نارسایی تنفسی شود. چنین چیزی حتی اگر به مرگ نیز منجر نشود، آسیب دائمی برکه می

هایی را ریه برخی از بیماران برجای خواهد گذاشت. به گزارش سازمان بهداشت جهانی ویروس سارس سوراخ

ها در بیماران مبتال به داد. این جراحتمی« النه زنبوری»کرد و به آنها ظاهری در ریه قربانیان خود ایجاد می
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زیاد در اثر واکنش بیش فعاالنه سیستم  ها به احتمالکروناویروس جدید نیز مشاهده شده است. این سوراخ

 سفت را هاآن هم و کرده محافظت هاریه از هم که کنندهایی را ایجاد میشوند و زخمایمنی بدن ایجاد می

ژن اکسی ونتیالتور یا مصنوعی تنفس دستگاه به تنفس برای معموال بیماران بیفتد، اتفاق این وقتی. کندمی

های هوا و همین اثنا، التهاب همچنین باعث افزایش نفوذپذیری غشاهای بین کیسهدر  .کنندنیاز پیدا می

ها را با مایعات پر کرده و بر توانایی آنها در اکسیژن رسانی به خون تواند ریهشود که میهای خونی میرگ

 .تأثیر بگذارد

Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China 

Wei-jie Guan, Ph.D., Zheng-yi Ni, M.D., Yu Hu, M.D., Wen-hua Liang, Ph.D., Chun-quan Ou, Ph.D., 

Jian-xing He, M.D., Lei Liu, M.D., Hong Shan, M.D., Chun-liang Lei, M.D., David S.C. Hui, M.D., 

Bin Du, M.D., Lan-juan Li, M.D., et al., for the China Medical Treatment Expert Group for Covid-19 

مجله دانشکده پرستاری  ،(، کرونا ویروس )سندرم تنفسی خاورمیانه1394کرباسچی, کتایون و شهال علیاری، 

 html009_1-15-JR_JANF-JR_JANF-https://www.civilica.com/Paper. ،(1) 15ارتش 
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 تاثیرات بالینی ایسکادور در تظاهرات ریوی 

  : منی منجر بهداروی ایسکادور با تحریک سیستم ای

 بهبود کیفیت زندگیو  طول عمرافزایش  (1

 کاهش مدت بستری (2

 کاهش درد (3

 .تنگی نفس و درد در بیماران مبتال به سرطان ریه دارد کاهش عالئم بیماری و تاثیر موثری در (4

 

 Augustin M et al.: Safety and efficacy of the long-term adjuvant treatment of primary 

intermediate- to highrisk malignant melanoma (UICC/AJCC stage II and III) with a 

standardized fermented European mistletoe (Viscum album L.) extract. Results from a 

multicenter, comparative, epidemiological cohort study in Germany and Switzerland. 

Arzneim-Forsch/Drug Res 55, 38-49 (2005) 

 Bock PR et al.: Efficacy and safety of long-term complementary treatment with standardised 

European mistletoe extract (Viscum album L.) in addition to the conventional adjuvant 

oncological therapy in patients with primary non-metastatic breast cancer. Arzneim-

Forsch/Drug Res 54 (8), 456-466 (2004) 

 Friedel WE et al.: Clinically relevant survival benefit from supportive treatment with 

fermented European pine tree mistletoe extract in primary malignant melanoma patients. 7th 

World Congress on Melanoma and 5th Congress of the European Association of Dermato-

Oncology (EADO), Vienna May (2009a)  

 Friedel WE et al.: Systematic evaluation of the clinical effects of supportive mistletoe 

treatment within chemoand/or radiotherapy protocols and long-term mistletoe application in 

nonmetastatic colorectal carcinoma: multicenter, controlled, observational cohort study. J Soc 

Integrat Oncol 7 (4), 137-145 (2009b) 

 Grossarth-Maticek R et al.: Use of Iscador, an extract of European mistletoe (Viscum album), 

in cancer treatment: prospective nonrandomized and randomized matched-pair studies nested 

within a cohort study. Altern Ther Health Med 7, 57-78 (2001) 
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 Grossarth-Maticek R and Ziegler R: Prospective controlled cohort studies on long-term 

therapy of breast cancer patients with a mistletoe preparation (Iscador). Forsch 

Komplementärmed 13, 285-292 (2006) 

 Matthes H et al.: Supportive care in pancreatic carcinoma patients treated with a fermented 

mistletoe (Viscum album L.) extract. In Scheer R et al. (Ed.): Die Mistel in der Tumortherapie 

2. KVC Verlag, Essen, 551-562 (2009) 

 Matthes H et al.: Molecular mistletoe therapy: friend or foe in established anti-tumour 

protocols? A multicenter, controlled, retrospective pharmaco-epidemiological study in 

pancreas cancer. Current Molecular Medicine 10, 430-439 (2010) 

 Ostermann T et al.: Survival of cancer patients treated with mistletoe extract (Iscador): a 

systematic literature review. BMC Cancer 9, 451-460 (2009) 

 Tröger W et al.: Quality of life and neutropenia in patients with early stage breast cancer: A 

randomized pilot study comparing additional treatment with mistletoe extract to chemotherapy 

alone. Breast Cancer – Basic and Clinical Research 3, 35-45 (2009) 

 Ziegler R and Grossarth-Maticek R: Individual patient data meta-analysis of survival and 

psychosomatic self-regulation from published prospective controlled cohort studies for long-

term therapy of breast cancer patients with a mistletoe preparation (Iscador). eCAM, 1-10 

(2008) 

 Tröger W et al.: Quality of life and neutropenia in patients with early stage breast cancer: A 

randomized pilot study comparing additional treatment with mistletoe extract to chemotherapy 

alone. Breast Cancer – Basic and Clinical Research 3, 35-45 (2009) 

 Tröger W et al.: Quality of life of patients with advanced pancreatic cancer during treatment 

with mistletoe. Dtsch Arztebl Int 111 (29-30), 493-502 (2014) 
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 د کیفیت زندگی در بیماران مبتال به سرطان ریهافزایش طول عمر و بهبو

در بسیاری از مطالعات با هدف بررسی طول عمر و بهبود کیفیت در بیماران مبتال به سرطان )مراحل ابتدایی 

و پیشرفته( نسبت به گرو های درمانی، گروه های دریافت کننده ی ایسکادور تحمل باالتری در طول درمان 

بیماران مبتال به (. 3-11ا افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی در آن ها بود)نشان دادند که همراه ب

نسبت به گروه کنترل  ا داروی ایسکادور قرار گرفته بود،سرطان ریه که به جای شیمی درمانی تحت درمان ب

و کیفیت زندگی  ماه افزایش پیدا کرد 7سال و  5ان به و بدون دریافت ایسکادور طول عمرشبا سرطان ریه 

  (1اشان بهبود یافت)

بتال به سرطان مبیماران  در داروی ایسکادوراستفاده از که همچنین در مطالعات دیگری یافته ها نشان دادند 

نیز در  ودر افزایش طول زندگی بیماران  ینتایج مثبت ،تحت درمان با شیمی درمانی IVریه در مرحله ی 

 (.2روند بهبودی را موجب گردید)

 

 1.Friedemann Schad1, Anja Thronicke , Megan L. Steele , Antje Merkle1, Burkhard 

Matthes1, Christian Grah1, Harald Matthes1. Overall survival of stage IV non-small 

cell lung cancer patients treated with Viscum album L. in addition to chemotherapy, a 

real-world observational multicenter analysisPLOS ONE | 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203058 August 27, 2018 

 2. Weber K, Mengs U, Schwarz T, Hajto T, Hostanska K, Allen TR, Weyhenmeyer 

R, Lentzen H. Effects of a standardized mistletoe preparation on metastatic B16 

melanoma colonization in murine lungs. Arzneimittleforschung. 1998;48:497–

502.[PubMed] [Google Scholar] 

 3. Antony S, Kuttan R, Kuttan G. Effect of Viscum album in the inhibition 

of lungmetastasis in mice induced by B16F10 melanoma cells. J Exp Clin Cancer 

Res. 1997;16:159–162. [PubMed] [Google Scholar] 

 4. Antony S, Kuttan R, Kuttan G. Inhibition of lung metastasis by adoptive 

immunotherapy using Iscador. Immunol Invest. 1999;28:1–8. doi: 

10.3109/08820139909022718. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9638318
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Arzneimittleforschung&title=Effects+of+a+standardized+mistletoe+preparation+on+metastatic+B16+melanoma+colonization+in+murine+lungs&author=K+Weber&author=U+Mengs&author=T+Schwarz&author=T+Hajto&author=K+Hostanska&volume=48&publication_year=1998&pages=497-502&pmid=9638318&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9261741
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=J+Exp+Clin+Cancer+Res&title=Effect+of+Viscum+album+in+the+inhibition+of+lung+metastasis+in+mice+induced+by+B16F10+melanoma+cells&author=S+Antony&author=R+Kuttan&author=G+Kuttan&volume=16&publication_year=1997&pages=159-162&pmid=9261741&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10073677
https://dx.doi.org/10.3109%2F08820139909022718
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Immunol+Invest&title=Inhibition+of+lung+metastasis+by+adoptive+immunotherapy+using+Iscador&author=S+Antony&author=R+Kuttan&author=G+Kuttan&volume=28&publication_year=1999&pages=1-8&pmid=10073677&doi=10.3109/08820139909022718&
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 5. Thronicke A., Oei S., Grah C., Matthes B., Schad F. Nivolumab-induced toxicity 

profile in patients with advanced or metastasized lung cancer treated with Viscum 

album L. extracts; Proceedings of the Deutscher Krebskongress 2018 (DKK2018); 

Berlin, Germany. 21–24 February 2018; No. 514. [Google Scholar] 

 6. Bar-Sela G., Wollner M., Hammer L., Agbarya A., Dudnik E., Haim N. Mistletoe 

as complementary treatment in patients with advanced non-small-cell lung cancer 

treated with carboplatin-based combinations: A randomised phase ii study. Eur. J. 

Cancer. 2013;49:1058–1064. doi: 10.1016/j.ejca.2012.11.007. [PubMed] 

[CrossRef] [Google Scholar] 

 7. Kim S., Kim K.C., Lee C. Mistletoe (Viscum album) extract targets Axl to suppress 

cell proliferation and overcome cisplatin- and erlotinib-resistance in non-small 

cell lung cancer cells. Phytomedicine. 2017;36:183–193. doi: 

10.1016/j.phymed.2017.09.017. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

 8. Siegle I. Fritz P.  McClellan M. , Gutzeit S. , Murdter TE Combined cytotoxic action 

of Viscum album agglutinin-1 and anticancer agents against human A549 lung cancer 

cells. Anticancer Res .2001;21:2687-2691. Google Scholar | Medline | ISI 

 9. Piao BK , Wang YX , Xie GR , et al. Impact of complementary mistletoe extract 

treatment on quality of life in breast, ovarian and non-small cell lung cancer patients. 

A prospective randomized controlled clinical trial. Anticancer Res. 2004;24:303-309. 

Google Scholar | Medline | ISI 

 10. Siegle I. , Fritz P. , McClellan M. , Gutzeit S. , Murdter TE Combined cytotoxic 

action of Viscum album agglutinin-1 and anticancer agents against human A549 lung 

cancer cells. Anticancer Res .2001;21:2687-2691. Google Scholar | Medline | ISI 

 11. Thomas Ostermann, Christa Raak, and Arndt Büssing. Survival of cancer 

patients treated with mistletoe extract (Iscador): a systematic literature review. BMC 

Cancer 2009, 9:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Proceedings+of+the+Deutscher+Krebskongress+2018+(DKK2018)&title=Nivolumab-induced+toxicity+profile+in+patients+with+advanced+or+metastasized+lung+cancer+treated+with+Viscum+album+L.+extracts&author=A.+Thronicke&author=S.+Oei&author=C.+Grah&author=B.+Matthes&author=F.+Schad&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23218588
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.ejca.2012.11.007
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Eur.+J.+Cancer&title=Mistletoe+as+complementary+treatment+in+patients+with+advanced+non-small-cell+lung+cancer+treated+with+carboplatin-based+combinations:+A+randomised+phase+ii+study&author=G.+Bar-Sela&author=M.+Wollner&author=L.+Hammer&author=A.+Agbarya&author=E.+Dudnik&volume=49&publication_year=2013&pages=1058-1064&pmid=23218588&doi=10.1016/j.ejca.2012.11.007&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29157814
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.phymed.2017.09.017
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Phytomedicine&title=Mistletoe+(Viscum+album)+extract+targets+Axl+to+suppress+cell+proliferation+and+overcome+cisplatin-+and+erlotinib-resistance+in+non-small+cell+lung+cancer+cells&author=S.+Kim&author=K.C.+Kim&author=C.+Lee&volume=36&publication_year=2017&pages=183-193&pmid=29157814&doi=10.1016/j.phymed.2017.09.017&
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=2001&pages=2687-2691&author=+Siegle+I.author=+Fritz+P.author=+McClellan+M.author=+Gutzeit+S.author=+Murdter+TE&title=Combined+cytotoxic+action+of+Viscum+album+agglutinin-1+and+anticancer%0A++++++++++++++++++agents+against+human+A549+lung+cancer+cells
https://journals.sagepub.com/servlet/linkout?suffix=atypb22&dbid=8&doi=10.1177%2F1534735410369673&key=11724340
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http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=2004&pages=303-309&author=+Piao+BKauthor=+Wang+YXauthor=+Xie+GR&title=Impact+of+complementary+mistletoe+extract+treatment+on%0A++++++++++++++++++quality+of+life+in+breast%2C+ovarian+and+non-small+cell+lung+cancer+patients.+A%0A++++++++++++++++++prospective+randomized+controlled+clinical+trial
https://journals.sagepub.com/servlet/linkout?suffix=atypb50&dbid=8&doi=10.1177%2F1534735410369673&key=15015612
https://journals.sagepub.com/servlet/linkout?suffix=atypb50&dbid=128&doi=10.1177%2F1534735410369673&key=000189271900044
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=2001&pages=2687-2691&author=+Siegle+I.author=+Fritz+P.author=+McClellan+M.author=+Gutzeit+S.author=+Murdter+TE&title=Combined+cytotoxic+action+of+Viscum+album+agglutinin-1+and+anticancer%0A++++++++++++++++++agents+against+human+A549+lung+cancer+cells
https://journals.sagepub.com/servlet/linkout?suffix=atypb22&dbid=8&doi=10.1177%2F1534735410369673&key=11724340
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 ایسکادور و تاثیر در تنگی نفس

داروی ایسکادور در درمان بیماران با سرطان ریه، تاثیرات مثبت و قابل لمسی در کاهش میزان درد، 

کاهش سرفه های شدید، کاهش اختالالت در بلع، کاهش درد در قفسه ی سینه، کاهش ایجاد زخم 

 (1) دهانی، کاهش خلط خونی، درد و تنگی نفس موجب گردید.

کادور بدخیم انجام گرفت، داروی ایس pleuralهمچنین در مطالعات بعدی که در خصوص بیماران با سرطان 

 (2)بود.  بهبودی در  تنگی نفس و وضعیت عملکرد ریهموجب 

 (3)د.گردی بهبودی تنگی نفس در بیماران مبتال به سرطان پستانداروی ایسکادور موجب افزایش روند 

 

 1.Bar-Sela G et al.: Mistletoe as complementary treatment in patients with advanced non-

small-cell lung cancer treated with carboplatin-based combinations: A randomised phase II 

study. European journal of cancer 49(5), 1058-64. (2013) 

 2.Jung Seop Eom1 , Tae Hwa Kim1 , Geewon Lee2 , Hyo Yeong Ahn3 , Jeong Ha Mok1 & 

Min Ki Lee1. Chemical pleurodesis using mistletoe extracts via spray catheter during medical 

thoracoscopy for management of malignant pleural effusion. Pleurodesis with spray catheter. 

2017 | Vol. 5 | Iss. 3 | e00227 

 3.Tröger W et al.: Quality of life and neutropenia in patients with early stage breast cancer: A 

randomized pilot study comparing additional treatment with mistletoe extract to chemotherapy 

alone. Breast Cancer – Basic and Clinical Research 3, 35-45 (2009) 
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  پاسخ سیستم ایمنی به ویروس کرونا 

 SARS-CoV عفونت ویروس معموال با التهاب دستگاه تنفس فوقانی، تب، سردرد و سرفه همراه است. عفونت

می تواند در مراحل اولیه بدون نشانه باشد ولی در مراحل بعدی می توانند پنومونی، نارسایی  MERS-CoV و

پاسخ ایمنی برای کنترل و نابودی ویروس کرونا ضروری می باشد و  .و حتی مرگ را ایجاد کنندلیه ک

ناکارآمدی سیستم ایمنی می تواند باعث ایمونوپاتولوژی و مرگ بیمار شود. فهم بهتر عملکرد سیستم ایمنی 

فاکتورهای کموتاکتیک برای پاسخ  .در مقابله با کروناویروس می تواند در کنترل التهاب ریه بسیار موثر باشد

ایمنی برعلیه ویروس ضروری هستند زیرا این فاکتورها در فراخوانی لوکوسیتها به ریه نقش دارند و هرگونه 

تغییری در این فاکتورها می تواند باعث نقص عملکرد سیستم ایمنی شود. نقص یا انحراف سیستم ایمنی می 

از طرف دیگر فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی می تواند باعث آسیب تواند باعث افزایش تکثیر ویروس شود. 

 .بافتی شود

 :ها، سیستم ایمنی از طریق رسپتورهای ایمنی ذاتی شامل همانند سایر ویروس :پاسخ ایمنی ذاتی. 1

Toll-like receptor (TLR), RIG-I-like receptor (RLR), NOD-like receptor (NLR), C-type 

)receptors (Clmin like-lectin یک در خط  نوعاینترفرون های  .قادر به شناسایی ویروس کرونا می باشد

و بقیه کروناویروسها  CoV-SARS اگرچهمطالعات نشان داده است  اول دفاع بر علیه ویروسها می باشند.

با این حال پاتوژنیک باقی مانده اند. این ویروسها با استفاده  آلفا و بتا حساس هستند اینترفرون های نسبت به

که توسط اینترفرون نوع یک ایجاد می شود  JAK-STAT از روشهای مختلف مانند مهار سیگنالینگ مسیر

از سیستم ایمنی میزبان فرار میکنند. از سوی دیگر، ویروس در تمایز و عملکرد سلولهای دندریتیک تداخل 

دیفنسین ها نیز که جزء  .در نتیجه پاسخهای ایمنی اختصاصی را تحت تاثیر قرار می دهد ایجاد کرده و

پروتئینهای ضد میکروبی هستند به طور وسیع علیه پاتوژنهای مختلف عمل می کنند. مطالعات نشان داده 

 د. را ندارن SARS-CoV است که دیفنسین های جدا شده از نوتروفیلهای انسانی توانایی مهار
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ویروسهای بتا هستند که می توانند  جز کروناMERS-CoV  وSARS-CoV  :پاسخ ایمنی اختصاصی. 2

 با تحریک تولید آنتی بادی های +4TCD سلولهایباعث عفونت دستگاه تنفسی تحتانی و مرگ شوند. 

که  +8TCD نقش مهمی در ایمنی بر علیه ویروس دارند. سلولهای B اختصاصی ویروس توسط سلولهای

از کل  %8۰حدود  +8TCD سلولهای .سیتوتوکسیک هستند می توانند سلولهای عفونی را از بین ببرند

بوده و نقش مهمی در حذف ویروس از  CoV-SARS سلولهای التهابی وارد شده به ریه در بیماران مبتال به

ر ریه باقی بمانند و می توانند د T برخی مطالعات نشان داده اند که سلولهای سلولهای عفونی داشته اند.

در کنترل  B نسبت به سلولهای T این مورد نشان دهنده نقش مهم سلولهای .سلولهای آلوده را از بین ببرند

 التهابی های سایتوکاین تولید با T helper سلولهایمی باشد. از سوی دیگر،   CoV-MERS  پاتوژنز عفونت

با فراخوانی مونوسیت ها و نوتروفیل ها  17اینترلوکین  خانواده های سایتوکاین. دارند نقش عفونت کنترل در

 α-TNF و 8 ,۶ ,1اینترلوکین  به محل عفونت و فعال کردن تولید سایتوکاین های التهابی دیگر مانند

نتایج  .می شود T باعث القاء آپوپتوز در سلولهای CoV-MERS همچنین، درکنترل عفونت نقش دارند.

و بقیه پروتئین های ساختاری شامل پروتئین  S نسبت پروتئین T داده است که پاسخمطالعات اخیر نشان 

دوام زیادی دارد. این داده ها نشان می دهند که برای تهیه واکسن بایستی از اجزاء پروتئین  M و N های

 .دهای ساختاری ویروس که پاسخ ایمنی موثری ایجاد را می کنند استفاده کر

پاسخ آنتی بادی در بدن شامل مجموعه ای دینامیک و پیچیده از آنتی بادی های   :ایمنی همورال. 3

مونوکلونال می باشد که آنتی ژن های مختلف سطح ویروس را هدف قرار می دهند. نشان داده شده است که 

ایمنی همورال در کنترل فاز مقاوم ویروس کرونا ضروری می باشد. ویروس از پروتئین های سطحی خود به 

 dipeptidylpeptidase-4  نوان یک فاکتور چسبندگی استفاده می کند تا از طریق یک پذیرنده خاص بنامع

(DPP4)   وارد سلولهای میزبان شود. این پذیرنده به عنوان یک فاکتور کلیدی برای فعالسازی سیستم ایمنی

تولید آنتی بادی مونوکلونال بنابراین، در طراحی واکسن به نظر می رسد  .در افراد مبتال مطرح می باشد

در خون بیمارانی که در فاز بهبودی  SARS برعلیه این پروتئین بتواند ایمنی مفید را ایجاد کند. عفونت با

اختصاصی این ویروس حدود یک تا دو هفته قبل از رسیدن  RNA می باشند قابل ردیابی نیست. مولکول
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می  IgG طوالنی شدن دوره تولیدابل ردیابی می باشد. بیماران ق %75بیماری به اوج خود در خون حدود 

از یک و نقش این آنتی بادی  CoV-SARS در پاسخ ایمنی همورال به فاز حاد IgG تواند نشان دهنده اهمیت

ایمونوتراپی هدفمند نیز می تواند  .در پاکسازی بقایای عفونت ویروسی در دوره بهبودی از سوی دیگر باشد

گلوکوکورتیکوئیدها به طور وسیعی در  2۰۰3های درمانی باشد. در این خصوص، در سال یکی از استراتژی 

برای کنترل عفونت ریه و التهاب مورد استفاده قرار گرفتند. به جز مرحله پاتوژنیک بیماری،  SARS درمان

راین، در موارد بناب .ایفا می نماید SARS پاسخ التهابی بدن نقش کلیدی در ایجاد آسیب های ریوی وابسته به

پنومونونی، بدلیل نقش مهمی که سایتوکاین ها و پاسخ التهابی در فراخوانی سلولها و تجمع مایعات ایفا می 

کنند کنترل آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. البته این استراتژی درمانی بسیار چالش برانگیز است 

پاسخ های مضر سیستم ایمنی را بدون برهم زدن جنبه  چراکه هنوز نتوانسته ایم به راه حلی دست یابیم تا

 .های سودمند آن مهار نماییم

اما در عین حال، رسیدن به این مهم غیر ممکن نیز نمی باشد. چراکه، پیشرفت های چشمگیری در شناسایی 

 مکانیسم های تعیین کننده و محافظتی اصلی سیستم ایمنی صورت گرفته است. به عنوان مثال، از کار

 Pattern Recognition هایانداختن یک مسیر کلیدی در پاسخ های ایمنی )مانند، فعال سازی مولکول 

Receptor  وابسته به IFN-γ  با توجه به نقش مهمی و وسیعی که این مسیر در تنظیم سیستم دفاعی بدن

تر، مانند تولید  در مقابل، تمرکز کردن روی بازوهای محدود و اختصاصیدارد به نظر منطقی نمی رسد. 

اهداف عملی  1،4،۶،8،21اینترلوکین  کنترل شده رادیکال های اکسیژن و یا تولید سایتوکاین هایی از قبیل

در نهایت اینکه، بایستی در خصوص درک بهتر ویژگی های پاسخ های التهابی وابسته  تری به نظرمی رسند.

 .ت درمانی مطالعات بیشتری صورت پذیردبه عفونت ویروس کرونا و رابطه آن با زمان بندی مداخال

 

Coronavirus infections and immune responses. Li G, Fan Y, Lai Y, Han T, Li Z, Zhou P, Pan P, Wang 

W, Hu D, Liu X, Zhang Q, Wu J. J Med Virol. 2020 Apr;92(4):424-432. doi: 10.1002/jmv.25685. 

Epub 2020 Feb 7. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31981224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fan%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31981224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lai%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31981224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31981224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31981224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31981224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pan%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31981224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31981224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31981224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31981224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31981224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31981224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31981224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31981224
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  در تعدیل و تحریک سیستم ایمنی داروی ایسکادورنقش 

ادور جز داروهای ضد سرطان می باشد و در انواع سرطان ها بعنوان درمان کمکی بیماران مبتال داروی ایسک

. این داروی گیاهی از به سرطان همراه با درمان هایی مانند شیمی درمانی و یا رادیوتراپی استفاده می شود

آلمان، سوییس، رهای مختلف از جمله عصاره ی گیاه ویسکوم آلبوم اروپایی بدست آمده است و امروزه در کشو

داروی ایسکادور شامل اجزای فعال متفاوت ایران در حال استفاده می باشد. ژاپن و آمریکا، کره جنوبی، 

(، پلی پپتیدها) ویسکوتوکسین(، پپتیدها، I ،II،IIIگلیکوپروتئین ها) لکتین نوع  بیولوژیکی شامل

ی باشد که هر کدام از این و تریترپن ها م ، چربی هافالونوئیدها، تیئول هاالیگوساکاریدها، پلی ساکاریدها، 

ایفا  و نیز از بین بردن میکروارگانیسم ها عملکرد سیستم ایمنی بدن تعدیلقش مهم و موثری در عوامل ن

  دنمیکن

های بیگانه و سنتز پروتئین سلول  DNAو  RNAداروی ایسکادور در بعد درون سلولی منجر به مهار تکثیر 

 موجب مهار تکثیری این سلول ها میشود. ای مرگ طبیعی سلولی)آپاپتوز(و الق )نکروز(با لیز غشای سلولی

 ژنومیدر شبکه ی  DNAدناتوره شدن تی در سلول های طبیعی به صورت مهار نقش حفاظبا ایفای از طرفی 

 . موجب مصون ماندن سلول های سالم میشود.

تاثیر داروی ایسکادور در ارتباط با القای عملکرد سیستم ایمنی بدن می باشد که طی اصلی ترین مکانیسم 

بررسی های کلینیکال و آزمایشگاهی، با تقویت و افزایش تعداد و عملکرد سلول های ایمنی بدن، موجب 

-9کاهش عوارض ناشی از بیماری و نیز عوارض حاصل از استفاده ی درمان های روتین در بیماران گشت )

4.) 

افزایش مبتال به سرطان پستان که داروی ایسکادور را دریافت کرده بودند،  انبیماردر مطالعات متنوع در 

شدید سلول های کشنده ی طبیعی، آنتی بادی های وابسته به سایتوتوکسیسیتی همراه با تعداد زیادی از 

نتایج نشان داد که داروی  .در خون دیده شد Granular Lymphocytesلنفوسیت های گرانولی بزرگ 
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داروی ایسکادور طی مطالعاتی که بر (. 1قاومت سیستم ایمنی بدن موثر است )ایسکادور بر روی افزایش و م

 3/25CDمثبت بدون سرطان  انجام شده بود نتایج نشان داد که لنفوسیت های  HIVروی بیماران با بیماری 

ت افزایش یافتند و هیچ کدام از بیماران در طول درمان با هستند به شد 2که مسئول تولید اینترلوکین های 

هبود شرایط از بیماران افزایش کیفیت و ب %7۶و حدود  داروی ایسکادور شرایطشان یه سمت وخامت نرفت

پس از که  ه شدوست، پس از تزریق ایسکادور نشان داد(. در بررسی های بیوپسی پ2زندگی را نشان دادند )

اپیدرم سالم می ماند و هیچ افزایشی در سلول های نوتروفیل، گرانولوسیت، ایسکادور استفاده از داوری 

در خون افزایش چشمگیری در افزایش در حالی که  در بافت دیده نمیشود ائوزینوفیل و ماست سل ها

  (.3) دیده شد 4CD  /+8CD+نوتروفیل ها، مونوسیت ها، ماکروفاژ ها و 

تحریک سیستم ایمنی اختصاصی بدن از طریق داروی ایسکادور از طریق بهبود عملکرد و افزایش تکثیر سلول 

and  𝛾-, IFN12-,IL10-, IL6-, IL1-IL,17IL های لنفوسیتی، افزایش سایتوکاین های سرمی 

  ∝  -TNF آنتی بادی های تخصصی که غالبا از نوع ،IgG سلولی و  هستند و نیز افزایش سیستم ایمنی

 خونی بدن روی می دهد

لکرد افزایش تکثیر و بهبود عمیر اختصاصی بدن از طریق داروی ایسکادور با تحریک سیستم ایمنی غ

زایش سلول های سایتوکاین ها التهابی) ایترفرون ها، اینترلوکین ها و فاکتورهای القا کننده نکروزی(، اف

غز استخوان، می انسانی، افزایش تولید سلول های دفاعی از فاگوسیتوزی، افزایش اکسیداتیو گرانولوسیت ها

یش کمکی، افزا T(، افزایش سلول های ۶افزایش سلول های کشنده ی طبیعی) رهایش اینترلوکین های 

( که منجر CSF-GMتولید اینترفرون ها) افزایش سلول های التهابی و مهار ویروس های مهاجم( و افزایش )

  گرانولوسیت ها، مونوسیت ها و ائوزینوفیل ها از مغز استخوان می شودبه بلوغ و تولید 
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  استفاده از داروی ایسکادورموارد مورد توجه در 

 . داروی ایسکادور در هر دو جنس مرد و زن قابل استفاده می باشد.1

. استفاده از داروی ایسکادور تنها برای بزرگساالن تایید شده است و آزمایشات بالینی برای کودکان و زنان 2

 باردار در دست نمی باشد.

 ندارد. تداخل. داروی ایسکادور با سایر روش های درمانی 3

 . عوارض احتمالی در استفاده از این دارو شامل ایجاد واکنش موضعی در ناحیه ی تزریق می باشد.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


