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میالد اکبرزاده

Medication Treatment of

بيماریها
درماندارویيـقیلبویعروقی
مـ
ومير در  id-19ـرگ
Cov
James Bell and John Strang
2019 Society of Biological
Psychiatry.

ﻣﺰﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮد.

ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرى
ﻃﻮﻻﻧﻰﺗﺮ درﻣﺎن ﻣــﺪاوم ،ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در
مناطـق دیگـر برای درمـان دارویی
اﭘﯿﺰودﻫﺎى
ﺑﯿﻤــﺎرى و اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺑﻪ
سـه دارو در حـال حاضـر در ایاالتمتحـده و بسـیاری از اسـت .بیشـترین تجربه بـا متادون
ﻋﻮد
( )MATاختـال در مصـرف مواد مخدر ( )OUDثبت شـده مقایسـه با سـایر داروها اسـت.
اﺳــﺖ .ﻣﺪتزﻣــﺎن درﻣﺎن ﻣﺘﺎدون
) در
درﻣﺎن ﻫﻤﺮاه
بـوده اسـت کـه همچنـان بهتریـن دارو ( gold standardدردی وابسـته به دوز ،آرام بخشـی
اﺳﺖ .دورهﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰﺗﺮ درﻣﺎن ،ﻧﺘﺎﯾﺞ
کامـل اوپیوئید اسـت و باعث بی
ﻧﺸﺎن داده
متـادون یک آگونیسـت
در مصـرف بیشازحد میشـود. .
ﺑﻬﺘﺮى دارد.
و خطـر دپرشـن تنفسـی
اﻧــﺪك ﻣﺘﺎدون ﯾــﺎ ﺑﻮﭘﺮﻧﻮرﻓﯿــﻦ ﺑﺮاى
ality in
دوزﻫﺎى
 Therapy, and Mortﻣﺨﺪر واﺑﺴــﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ آن را
ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر )ﺳﻢزداﯾﻰ( اﺳﺘﻔﺎده
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد Drug
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻰ دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺣﺪود
cularﻋﻨﻮان
Diseﺑﺎﻟﯿﻨﻰ ﺑﻪ
ﻣﺘﺎدون ﻧﯿﻤﻪ
وﺟﻮداﯾﻦ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﭘﺮﻫﯿﺰ
ase,ازﻧﻈﺮ
ﺗﺴــﺮﯾﻊ ﻣﻰﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دارو
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ
Cardiovas
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ
M.D.,ﺗﺎ 50
 22ﺳــﺎﻋﺖ اﺳــﺖ؛ اﻣﺎ از 13
 ineاز ﭘﺮﻫﯿﺰ ،ﻣﺴــﺪود ﮐﺮدن اﺛﺮات
m Kuy,
Original
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮدى ﻃﻮﻻﻧﻰﻣﺪت ﺷــﻮد .ﺑﺎ
d-19
SreyRa
ﭘﺎﯾﺪارى
Covi
medic
ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ
Ph.D.,
of
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت
ﺑﻮﭘﺮﻧﻮرﻓﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان آﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰﺋﻰ در
journal
Desai, M.D.,
ﭘﺲ از
ﺧﻄﺮ dﻋﻮد،
englan
اﺳــﺖ.
ﺷﻮاﻫﺪ ﺛﺎﺑﺖﺷﺪه درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪتزﻣﺎن
Sapanﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻮادS.ﻣﺨﺪر و
 Patel, M.D.ﺑﺨﺶ
, M.D.,
)(mu opioid receptor
The newﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
R. Mehra
ﻟﺬتand Amit N.
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻮ اوﭘﯿﻮﺋﯿــﺪى
, M.D.,
اﺳﺘﻔﺎدهD.ﺷﺪه
اﺳﺖMandeep.
اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻮد ﻣﺠﺪد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﻣﺼﺮف
ﻣﺨﺪرHenry
اﻧﮕﯿﺰة اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪM.H.Sدرﻣﺎن،
ﻣﻰﺷﻮد .اﯾﻦ دارو واﺑﺴﺘﮕﻰ زﯾﺎدى ﺑﻪ
., Timothy
ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت درﺑﺎره اﻓــﺮادىorgﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒــﺎل
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى
ﭘﺲ از ﺳﻢزداﯾﻰ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اداﻣﻪ ﻧﺪادن
ازآنجاکـه
2020, at NEJM.
دوزﻫﺎى بی
ﺑﺮاىMay 1,ﺑﯿﺶازﺣﺪ
اﺛﺮات اﻓﯿﻮﻧﻰ
ﮐﻢمـاری
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دارد.
ﻧﺸــﺎن ﻣﻰدﻫﺪ دوره  ،OUDﺑﻪوﯾﮋه
وﺟﻮد دارد .ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻗﻄــﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
همهگیـر
کروناویـروس 2019
درﻣــﺎن،
اسـت،ﺟﺎى
ﻫﺴﺘﻨﺪ (Covid-19)،در
شـدهزﯾﺎد ﺑﻪ
س
ایـن
دوزﻫﺎى
اح
اﻣــﺎ
ﮐﻨﺪ؛
راسـر
ﯾﺎ
زمینـه
ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﻰ
اف
اﯾﺠﺎد
سـاس
اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ
اف
ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ ﺑﺪون ﻣﺰﯾﺖ ﻗﻄﻌﻰ و ﻣﺸﺨﺺ،
ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ
یافتهﻫــﺎى جهـان
زایـش
قلبیع اﻓــﺮادى ﮐﻪ
زایـشراخطـر
داروﯾﻰ ،ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ کـه
ﻣﺨﺪر
افـراد
قـرار ﻃﻮﻻﻧﻰﺗﺮ روقـی
تحـتﻣﻮاد
اﻓﺰاﯾﺶ ،اﺛﺮات آﮔﻮﻧﯿﺴﺖ
تأثیر
روﻧﺪى ﻣﺰﻣﻦ
دارای
دارﻧﺪ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰدﻫﺪ .روﯾﮑﺮد اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ
رواﻧﻰ
ﺑﻬﺪاﺷــﺖ
گیرند.
ممکـن اسـت به
ﻣﺸــﮑﻼت
ا
چند
طور
ت
ﺧﻄﺮات را
یسـت
نامتن
ﮔﯿﺮﻧﺪة
آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ
اسـبی
عنـوان حقیـق آریتمی
اﻟﮕﻮى ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻣﻰﮐﻨﺪ Naltrexone .ﻧﻮﻋﻰقلبـی را به
ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻢزداﯾﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ،
ﮐﻨﻨــﺪهقلبـی،درﻣﺎن  OUDﺑﺎ
ﻣﺨﺪر را ﻣﺴﺪودوقایع پ و ﻋﻮد
ﺑﺮاى ﺑﯿﻤﺎراﻧﻰ
ذکـر کرده
دارد .کاردیومیوپاتی
ایانـی در بیماران
ﻧﯿﺴﺖ؛ واﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳــﺖ ﮐﻪ
اﺛﺮات ﻣﻮادانـد .بـروز ب
درﻣﺎنمبتال بـه
ﻣﻨﺎﺳــﺐ
آریتمیﻫﺪف
Covid-19
حـاد کرونـر و
یشـتر ﺣﺎد ﺑﺎ
ﻓــﺮدى ﮐﻪ ﺣﺎل
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﻪ
هـای قلبـی،
ﻣﻰﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت
آنفو
وقایـع مدررتبـط بـا
سـندرمهای
النـزای فصلی
نارسـایی قلبی
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گزارش
نیـز در
شـده اسـت
حـاد تنفسـی
حین شـیوع
که نشـان می
ممکن اسـت
اثـرات پیشالتهابـی و عم منجر بـه فعال شـدن مسـدهـد عفونتهای
بهداشت /تیــرماه 1399
ماهنامهدرمـان پز
شـکی بـرای لکـرد سـلولهای اندوتلیال یرهای انعقادی،
بی
مـاری  Covid-19نقـشبیماریهـای قلبیعروقـی می شـود؛ همچنین
ایفـا کند.
تواند در شـدت

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺳــﻨﺪرم
ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس(SARS-CoV-2)2ﺗﻨﻔﺴﻰ ﺣﺎد ﺷﺪﯾﺪ،
و
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮاى
 ،Covid-19از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﮋﯾﻮﺗﺎﻧ
ﻋﺎﻣﻞاﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪة
) (ACE2ﺑﻪ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪة
از ﻃﺮﯾــﻖ  ACE1اﺳــﺖ و ﺴــﯿﻦ  IIﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه
آﻧﮋﯾﻮﺗﺎﻧﺴــﯿﻦ 2
در
ﻋﻨﻮان
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و
ﻣﻀﺮ ﺳﯿ
ﮔﯿﺮﻧﺪة ﺳــﻠﻮﻟﻰ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻌﺎلﺳــﺎزى
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻰ
ﺧﻮد در ﻣﯿﺰﺑﺎن
اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ
ﺴــﺘﻢ رﻧﯿﻦ-آﻧﮋﯾﻮﺗ
 19ﺷــﻮد.
ﺑﯿﻤﺎرى ﮐﻮوﯾﺪ
ﮐﻨﻨﺪACE2 .
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﮐﻨﻨﺪه اﺳــﺖ .ﺎﻧﺴﯿﻦ-آﻟﺪوﺳﺘﺮون
 ACEﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻏﺸﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴ آﻣﯿﻨﻮﭘﭙﺘﯿﺪاز ﻣﺘﺼﻞ
آﻧﮋﯾﻮﺗ
ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪهﻫﺎى
ﺎﻧﺴﯿﻦ
II
ACE2
اﺳــﺖ
ﺑﺎ
ﺑﻪ
ا
ﺑﻪ
ــﺘﺮده
وﺳﯿﻠﻪ
ﺛــﺮات
ﻣﻰ
آﻧﮋﯾﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻦ )(7-1
در اﻧﺴﺎن دﯾﺪه
ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻰ ACE2
ﺷﻮد و ﻋﻤﺪﺗﺎً در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎاﯾﻦ
اﺛﺮات ﻋﺮوﻗﻰ ،ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑــﻰ ،ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ
ﺳﻠﻮلﻫﺎى ﻗﻠﺐ،
ﺣﺎل ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
آ
روده،
ﺳﻠﻮلﻫﺎى
ﮐﻠﯿﻪ
زﻣﺎﯾﺸـ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
و
)
آﻟﻮوﻻر
ـﮕﺎﻫﻰ
ﻧﻮع  (IIرﯾﻮى
رﺷﺪ دارد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷــﺪه آﻧﺘﻰﺑﯿﻮﺗﯿﮑﻰ و ﺿﺪ
ﻣﻬﺎرى ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻬﺎ
SARS-CoV-2ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎى ﺑﯿﺎن ﻣﻰﺷﻮد .ورود
اﺳﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد  ACE2ﻧﺸﺎن رﮐﻨﻨﺪهﻫﺎى  ACEرا
 ACEو ﻣ
ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪهﻫﺎى
ﻧﺪادهاﻧﺪ.
ﺴــﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎى
اﺗﺼﺎل ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﻣﻨﮥ
ﻋﻠﻰرﻏﻢ اﯾﻦ
ﯾﺮوﺳﻰ آن
) (ARBﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﻣﯿﺰان ﮔﯿﺮﻧﺪة آﻧﮋﯾﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻦ
ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖﻫﺎ،
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﻰ
ﺑﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪه ACE2
.
ACE2
ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪهﻫﺎى  ACEو  ARBﺑﺮﺧﻰ ﻗﻄﻊ درﻣﺎن
ﺷــﻮد  ACE2ﺗﻨﻈﯿﻢ
در ﻣﻮشﻫﺎ ﻣ
را ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ
در ﺑ
ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻬﺖ
 Covid-19را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده  .ﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳــﺖ ،ا
ﻓﺰاﯾﺶ
.
دﻫﻨﺪ
اﻧﺪ
ﺑﯿﻤﺎر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ
ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﭼﻨﺪﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ،
6
ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ
ماهنامه بهداشت/
تیــرماه 1399
ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق
ﻗﻠﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻟﺞ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ ،اﻧﺠﻤﻦ
ﻧﺎرﺳــﺎﯾﻰ ﻗﻠﺒﻰ

مروری بر داروها و گايدالين ها
روها و گايدالين ها
مروری بر دا
گردآوری و ترجمه:

دکتر علی نادری

 /پزشک عمومی

دستورالعمل درمانی موسسه
ملی سالمت ) (NIHدر ارتباط با

ل درمانی موسسه
دستورالعمت) (NIHدر ارتباط با
ملی سالم
رمانـی بـرای آگاهی
ایـن دسـتورالعملهای د راقبـت از بیماران
م
دادن بـه پزشـکان درمورد شـده اسـت .از
COVID-19تهیـه
در مـورد مدیریت
مبتـا بـه
الینـی
آنجا کـه اطاعـات ب سـرعت در حـال تکامل
بهینـه  COVID-19بـه
بـا انتشـار دادهها
ها
اسـت ،این دسـتورالعمل بطـور مداوم بـه روز
و سـایر اطاعـات معتبـرایـن دسـتورالعملها
شـوند .توصیههـای
نظـر متخصصین
مـی
شـواهد علمـی و
اسـاس
شـامل دو رتبه بنـدی
بـر باشـد .هـر توصیـه
کـه نشـان دهنده
می
)C
اسـت :حـروف ( A، Bیـاstrength of recomm
قـدرت توصیـه ( enda-رومی ( I، IIیا  )IIIکه
اسـت و یک شـماره
اسـت (quality
)tion
کیفیت شواهدی
نشـان دهنده
وصیـه حمایـت مـی
 )of evidenکـه از آن ت
ce
مراجعـه کنید).
کند (بـه جـدول 1

ﻗﺪرت ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻗﻮي در ﻣﻮرد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺎ  :Aﺗﻮﺻﯿﻪي
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ
 :Iﯾﮏ
زﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و/ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪي آ
ﯾﺎ  :Bﺗﻮﺻﯿﻪي
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻀﺎدﻓﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﺗ
 :IIﯾﮏ
ﻣﺸﺎﻫﺪهاي ﻫﻢﮔﺮوﻫﯽ
ﺧﺘﯿﺎري در ﻣﻮرد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
 :Cﺗﻮﺻﯿﻪي ا
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ
:III
ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻮرد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ

(جدول )1
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Covid-19

طیف COVID-19
جمالی و

بررسی ا

زرسانی  21آپریل )2020
(برو

،
ﻫﺎى درﻣﺎﻧﻰ 19
ﭘﺎﻧﻞ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺮاى ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﻰ

ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ را
اﺳﺘﻔﺎده از
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳــﻨﺪرم ﺣﺎد
اﺟﻬــﻪ )(PrEP
ﭘﯿــﺶ از ﻣﻮ
،(SARS-CoV-2) 2
وﯾﺮوس
ﺗﻨﻔﺴﻰ ﺷــﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻟﯿﻨﻰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ
از ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﻰ ﻫــﺎى
ﺧﺎرج
).(AIII
ﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ را ﺑﺮاى
ﭘﺎﻧﻞ ،اﺳــﺘﻔﺎده از ﻫ
 اﯾﻦ
COVID

ويژگیهای داروهای ضدويروسی
تحت ارزيابی برای درمان
Covid-19

24
30

معمایبالينی
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨ
ﻔﺴــﻰ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از
ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ،وى
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣــﻮرد
در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻗــﺮار
ﮔﺮﻓﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى آﺑﻰ ،ﻧﯿﺶ ﭘﺸﻪ ،ﯿــﺶ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن،
ﮐﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ .ى ﻏﯿﺮﻣﺘﺼﻞ و
ﺑ
ﯿﻤﺎرى اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎر
ﻏﯿ
ﺮاﺧﺘﺼ
ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﺎﺻــﻰ ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻰ اﮐﺘ
ﺴــﺎﺑﻰ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻗﻠﺒﻰ رﯾﻮى
(شکل )2
ﺷﺎﯾﻊ
و
اﯾﺠﺎد
ﻧﺎر
ﺗﺮﯾﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ
ﻋﻠﺖ
و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﻮﺑ
ﺳــﺎﯾﻰ
ﺗﺐ
ﺎﺳﯿﻮن و ﺷﺮوع
ﺗﻨﻔﺴﻰ ﻫﯿﭙﻮﮐﺴـ
آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاى ﻗﺒﻠﻰ ﺑ
درﻣﺎن وازوﭘﺮﺳﻮر
ﺷــﺪ .وى داراى
ﺳﺎﻟﻢ اﺳــﺖ .ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻰ اﮐﺘ ـﻤﯿﮏ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد
ﺎﺷــﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻟﮑﻮﺳــﯿﺘﻮز ﺷ
اﺳﯿﺪ ﻧﻮ
اﯾــﻦ ،آزﻣﺎﯾﺶ
ﺑﺎ
) (bandemiaﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ و ﺗ ــﺪﯾﺪ ،ﺑﺎﻧﺪﻣــﻰ
ﺴــﺎﺑﻰ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﮐﻠﺌﯿﮏ ﺑﺮاى وﯾﺮوس آ
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳــﯿﻮن
ﺳﻰ ﺗﻰ اﺳﮑﻦ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ،ﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻮد ،و
اﻣﺎ د
ﻣﻮرد از ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮ رﯾﻮى ﺗﺎزه ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺮوﻣﺒﻮﺳﯿﺘﻮﭘﻨﻰ
رﮔﯿﺮى
دو
ﯾﺎ
ﺑﻮد،
ﮐﺒﺪى
ﭼﻨﺪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻰ
ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻮى ﮐﻤﻰ
:
ﻧﮑﺮوزان را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻰ دﻫﺪ .وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻰ
وﺟﻮد داﺷــﺖ.
ﻋﻼوه ﺑــﺮ اﯾﻦ ،ا
ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ ،ﺷــﻮد ﺳــﺮﻓﻪ ﻫﺎى
ﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑــﺮد
ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻄﻦ ﭼﭗ اﯾﺠﺎد
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮوﻧﮑﻮ
درد ﻗﻔﺴــﻪ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬــﺎى
ﺧﻠﻂ ،ﺗﻨﮕﻰ ﻧﻔﺲ،
ﺳﮑﻮﭘﻰ ،ارﯾﺘﻢ و
ﮔــﺮم ﻣﻨﻔــﻰ
رﯾﻮى و ﻟﮑﻮﺳ ﺳــﯿﻨﻪ ﭘﻠﻮرﺗﯿﮏ ،ﮔﯿ
ﻧﺸﺎن داد ،اﻣﺎ
اﻟﺘﻬﺎب ﭘﺮاﮐﻨﺪه را
ﻣﺎﻧﻨــﺪ Klebsiella
pneumoniae
ﺠــﻰ ،ﺗﺐ ،رال
ﻧﮕﺮدﯾﺪ .ﺑﺮا ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺮك ﯾﺎ
از ﻋﻠــﻞ ﻏﯿﺮﻣﺘ
ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎى ــﯿﺘﻮز .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰى آﺷﮑﺎر
اﮐﺘﺴــﺎﺑﻰ از
ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻰ از
ــﺪاول ﭘﻨﻮﻣﻮﻧــﻰ
ﺗﻨ
ﺳــﺎس ﻋﻼﺋﻢ ،ﻧ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ،
ﻔﺴــﻰ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﻰ
ﺑ
ﺧﻮن در
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﺸــﺎﻧﻪ ﻫﺎ و در ﻣﻌﺮض
راﯾﺞ در ﮔﺮدش
ﺑﺠﺰ در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ
ﯿﻤﺎرى زﻣﯿﻨﻪ .
ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎﮐﺘﺮى ﻫﺎى آ
ا
اى ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﯿﻤﺎر ،ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻓﺘﺮاﻗﻰ ﮔﺴﺘﺮده
ﯾﺎ ﻣﺎﯾﮑﻮﭘﻼﺳــﻤﺎ ،وﯾﺮوس ﻫﺎ ﺗﯿﭙﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ
ﺑﺮوﻧﺸﮑﺘﺎزى ،ﺑﯿﻤﺎرى اﻧﺴﺪاد ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮوز رﯾﻮى،
اﺳﺖ
و
ﺷــﺎﻣﻞ
ﯾﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ،آﺳﯿﺐ ﻫﺎى رﯾﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎى ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭻ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎراﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﺰﻣﻦ رﯾﻮى ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖ
ﭘ
دﭼﺎر
ﻨﻮﻣﻮﻧﻰ
ﻟﯿﻨــﻰ
اﻓﺖ
اﮐ
ﻫ
ﮐﺴﺐ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺷﺪه
ﺘﺴﺎﺑﻰ از
ﺴﺘﻨﺪ ،در
ﺑﺮاى ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻰ
ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻤﻨﻰ
ﻟﭙﺘﻮﺳــﭙﯿﺮوز ،ﺗ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘ
ﭘﻼك ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻰ ) plagueﻮﻻرﻣﻰ )،(tularemia
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان
ﻨﻮﻣﻮﻧﻰ اﮐﺘﺴﺎﺑﻰ
ﺑﻮﺳــﯿﻠﻪ ى آن،
ﻧﺎﺷﻰ از
monic
ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ
دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ -ارﮔﺎﻧﯿﺴــﻢ ﻫﺎى
ﻗﻠﺒﻰ-
ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ
 (pneuو ﺳــﻨﺪرم
ﺑﯿﻤﺎرى را ﺑﻄﻮر
ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻰ ﻗﺮار
رﯾﻮى ﻫﺎﻧﺘﺎوﯾﺮوس
وﺟﻮد ﺗﻤﺎﯾﺰ داد .اﮔﺮﭼﻪ ،ﭘ
ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر
)(hantavirus
ﺳﺎﻟﻢ
ﻨﻮﻣﻮﻧﻰ
ﺑﻮد
.
اﺳﺖ
و
اﯾﻦ
وﯾﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ را
وﺳــﻰ ﺑﺎ
ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨ
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام
 آسیب
ﻔﺴــﻰ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ،
ﻧﺪاﺷــﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ریوی مرتبط با
(e
ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳــﯿﻮن ﻫﺎى رﯾــﻮى ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر،
ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻰ اﮐﺘﺴﺎﺑﻰ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﺨﯿﺺ
سیگار الکتریکی
)E-Cigarett
ﻟﮑﻪ
ﻧﺎﺷﻰ
ﮔﺮم
ﺳﻠﻮل ﻫﺎى
اى و ﺷــﻤﺎرش
از ﺑﺎﮐﺘﺮى-ﻫﺎى
ﺑﯿﻤ ﻣﻨﻔﻰ را در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر
از آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل
ﺳــﻔﯿﺪ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﯾﺎ
ﺑﻌﯿﺪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ،2019اﻓﺰاﯾﺶ
ﺎراﻧــﻰ
ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﻰ ﮔﺮدد .ﻫﯿﭻ ﮐﻤﻰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺳﺮﯾﻊ آﺳﯿﺐ رﯾﻪ
ﮐــﻪ دﭼــﺎر ﭘﻨﻮ
ﯾﮏ از
در
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎ در
ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻧﺎﺷــﻰ از ﺑﺎﮐﺘﺮى ﻣﻮﻧــﻰ اﮐﺘﺴــﺎﺑﻰ از
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎى
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
اﻓﺮاد ﺟﻮاﻧﻰ ﮐﻪ از
ﻫﺎى
در ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺳــﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ،
آﺗﯿﭙﯿــﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘ
ﻣﺎﯾﮑﻮﭘﻼﺳــﻤﺎ )a
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻨﻮﻣﻮﻧﻰ ﻧﺎﺷﻰ از
ﮔﺰارش
 (mycoplasmو
)ila
ﻣﻮرد
ﭘﺎﺗﻮژن
ﮐﻼﻣﯿﺪ
ydoph
)series
ﻫﺎى
ﺑﺎﮐ
وﻓﯿــﻼ
 (caseﺷﺎﻣﻞ
 53ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ
آﻣﺪه از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﺘﺮﯾﺎﯾﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ
 (chlamﻫﺴــﺘﻨﺪ
ً
ﺑﻪ آﺳــﯿﺐ رﯾﻪ
رﯾﻮى ﻏﯿﺮ اﺧﺘ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻧﻔﯿﻠﺘﺮات
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳــﯿﮕﺎر
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﻰ،
ﻧﺎرﺳﺎﯾﻰ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ﺗﻨﻔﺴﻰ وﺟﻮد ﺗﺐ ،ﺳــﺮﻓﻪ و
ﺼﺎﺻﻰ دو ﻃﺮﻓﻪ
ﻟﯿﺪن و ﻫﻤﮑﺎران ﻧ
ﻫﻤﺮاه ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ،ﺗﻨﮕﻰ ﻧﻔﺲ ﭘ ﺸــﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮐﺪورت ﻫﺎى ﻟﻮب و ﺗﺮﺷ ﻫﯿﭙﻮﮐﺴﻤﯿﮏ ﻫﻤﺮاه
ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ــﺤﺎت
ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  5روز ﺑﻪ
ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ دارﻧﺪ.ﯿــﺶ روﻧﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﻰ ﺷﻮدe .
ﭼﺮﮐﻰ ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎى
، S.pneumonia
و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ آن ﺑﺎﻻ ﻣﻰ رود .ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮن ﻃﺒﯿﻌﻰ
ﻃﺮﻓﻪ رﯾﻪ در ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻫﺎى دو
ﮐﻞ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻰ-
ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺪود ٪50
ﻧﺎر
ﺑ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﻫﺎى ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﻰ
.
ﺳــﺎﯾﻰ در ﺑﺮﺧﻰ
ﻫﯿﭙﻮﮐ
ﯿﻤﺎران اﯾﺠﺎد ﻣﻰ
ﻧﺎرﺳﺎﯾﻰ ﺗﻨﻔﺴﻰ
ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ،ﻫﯿﭻ اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدارى
ﺷﻮد  ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿ
ﺴﯿﻤﻰ رخ ﻣﻰ دﻫﺪ،
ﺑﻪ
اﮔﺮﭼﻪ
ﻫﻤﺎن
ﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺪرت
اﻧﺪازه
ﮐﺪورت
ﮐﺎﻫﺶ
اﺷﺒﺎع ا
ﮐﻪ
ﺷﺪﯾﺪ در
ﻧﺪاد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
آﻟﻮﺋﻮﻟﻰ ﻧﺸﺎن
در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد
ﻧﻪ ﻧﺎﮔ ﮐﺴﯿﮋن ﺷــﺮﯾﺎﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ،آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﺘﻰ
ﻟﮋﯾﻮﻧﻮﻟﻮز  2ﺗﺎ 9٪
ً ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه اﺳﺖ،
ﻬﺎﻧــﻰ؛ و
در ادرار ،ﮐــﻪ داراى ارزش ژن اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻰ
ﻣﻮارد ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻰ اﮐ
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻌﻤﻮﻻ
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧ
ﭘﯿﺶ
ﺘﺴﺎﺑﻰ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
)value
اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻄﻦ ﯾﺎ اﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر،
ﺑﯿﻨــﻰ ﻣﻨﻔــﻰ
predic�ve
درﺟﻪ ﺳ ﺘﺼﺎص داده و ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻓﺸﺎر
 (nega�veﺑﯿ
ﺗﺐ ﺑﯿﺶ از 39
اﺳــﺖ،
ﺧﻮن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳــﺪ
ﺸــﺘﺮ از ٪ 90
ــﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﮐﻪ ﻃﻮل دوره ى ﺑ
دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ C-reac�veﺑﺮادى ﮐﺎردى ﻧﺴﺒﻰ،
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از آﺳﯿﺐ رﯾﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﯿﻤﺎرى اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر
ﯾﮏ
ﺸﺨﯿﺺ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻰ
ﺑﻪ
،
ﭘﺎﺗﻮژن
ﻫﯿ
ﺑﺎﮐ
ﺑﺎ
ﺘﺮﯾﺎﯾﻰ ﻣ
ﺑ
ﭙﻮﻓﺴــﻔﺎﺗﻤﻰ،
ﻫﯿﭙﻮﻧﺎﺗﺮﻣــﻰ و
ﺳﯿﮕﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ
ﺎﺷــﺪ؛ و اﯾﺠﺎد ا
ﻌﻤﻮﻟﻰ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر،
ﺑﻌﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﻫﻤﺎﭼــﻮرى ﻣﯿ
ﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮑﺮوﺳــﮑﻮﭘﯿﮏ
ﺷﻮد.
ﺑﻄﻦ و اﻓﺖ ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن ﺑــﺎ وﯾﮋﮔﻰ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر داراى
ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﻫﺎى اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى
C-reac�ve
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ.
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠ
رﯾﻮى ﺳــﺎزﮔﺎر
ﺑــﺎﻻ و ﻫﯿﭙﻮﻓﺴـ
ﺗﺎ ٪ 2ﺑﯿﻤﺎران
ﻮﮐﻮك اورﺋﻮس از 1
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراى ﻣﯿﺎﻟﮋى ﺷ ـﻔﺎﺗﻤﻰ ﺑــﻮد ،اﻣﺎ او
 .ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻰ اﮐ
ــﺪﯾﺪ،
ﺟﺪا ﻣﻰ ﮔﺮدد
ﺘﺴﺎﺑﻰ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
 پنومونی اکت
ﺗﺮوﻣﺒﻮﺳــ
ﻟﻨﻔﻮﭘﻨﻰ ﻧﺴﺒﻰ،
اﯾﻦ اﺗﻔــﺎق ﻣﻌﻤﻮﻻً
سابی از جامعه
ﻣﻰ
ﻋﻼوه ﺑ ﯿﺘﻮﭘﻨﻰ و ﺗﺐ ﺑﺪون
(monia
در ﺑﯿﻤﺎراﻧﻰ رخ
دﻫﺪ ﮐﻪ از آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا
ﺑﺮادى ﮐﺎردى ﺑﻮد.
quired Pneu
munity-Ac
ﻧﮑﺮوزان ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘ
 oupﺮاﯾــﻦ ،آزﻣﺎﯾﺶ ادرار
وى
)Com
ﻨﻮﻣﻮﻧﻰ
ﺑــﺮاى
ila serogr
آﻧﺘﻰ ژن
اﺳﺖ .اﯾﻦ
 1 L.pneumophﻣ
ﺑﯿﻤﺎر ،ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻣﺖ
ﺗﻨﻔﺴﻰ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ
ﻨﻔــﻰ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى اﺻﻠﻰ ٪ 84ﻣﻮارد
ﮐﻨﻨﺪه ى ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻟﮋﯾﻮﻧﻠﻮز اﺳﺖ.
ﻣﺎﯾ
ﮑﻮزﯾﺲ ﻫﺎى ﺑﻮﻣﻰ،
ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻰ ﻗﺎرﭼﻰ

معمای بالينی

آقای  24ساله با تب
سرفه و تنگی نفس
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ماهنامه بهداشت/

آقای

 24ساله با تب ،سرفه و تنگی نفس

آقـای  24سـاله بـه دلیـل تـب،
یـک
خسـتگی ،سـرفه و تنگی نفـس به این
بیمارسـتان منتقل شـد .بیمار تـا  5روز
این مراجعه ،مشـکلی نداشـته و
از
قبل زمـان بـود کـه خسـتگی ،ضعف،
آن
در لـرز و سـرفه بـا خلـط قهـوه ای
تـب،
گردیـد .سـه روز قبـل از ایـن
ایجـاد
وی با تهوع ،اسـتفراغ ،کاهش
مراجعـه،
اسـهال بـه درمانـگاه اورژانس
اشـتها و
کـرده بود .گـزارش رادیوگرافی
مراجعه
سـینه طبیعـی بـود و بـه بیمار
قفسـه
شـد کـه وی بیمـاری ویروسـی
گفتـه
مایعـات وریـدی تزریق شـد و به
دارد.
شـد در صورت تـداوم یا بدتر
او توصیه
شـدن عالئـم بـه درمانـگاه برگردد.

ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
روز ﺑﻌﺪ ﻋﻼﺋﻢ
اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﺪاوم ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮردن ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪن
ﺗﻬﻮع و
ﮐﻤﺮدرد ،درد ﮔﺮدن ،ﺳﺮدرد و ﻓﺘﻮﻓﻮﺑﻰ اﯾﺠﺎد
ﻧﺒﻮد.
از درد ﭘﻮزﯾﺸﻨﺎل ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ و ﺗﻨﮕﻰ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﯿﻤﺎر
ﺷــﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد،
ﻧﻔﺲ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ رود .روز ﻗﺒﻞ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ،وى ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮى ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
 36,5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
درﺟﻪ ﺣﺮارت
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ﻣﯿﻠﻰ ﻣﺘــﺮ ﺟﯿﻮه ،ﺿﺮﺑــﺎن ﻗﻠﺐ  73در
105�66
 35در دﻗﯿﻘﻪ و اﺷــﺒﺎع اﮐﺴﯿﮋن 88
دﻗﯿﻘﻪ ،ﺗﻨﻔﺲ
ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻤﮑﻰ را از
درﺻﺪ ﺑﻮد ،در
ﮐﺎﻧﻮﻻى ﺑﯿﻨــﻰ ) (nasal cannulaﺑﺎ ﻣﯿﺰان
ﻃﺮﯾﻖ
دﻗﯿﻘﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻧﻤــﻮد .در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ او
 2ﻟﯿﺘﺮ در
ﺑﻮد و دﯾﺴﺘﺮس ﺧﻔﯿﻒ داﺷﺖ .ﺻﺪاﻫﺎى
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ و ﺗﺤﺘﺎﻧﻰ رﯾﻪ
ﺗﻨﻔﺴﻰ در
ﺑﻮد و وﯾﺰﻫﺎى ﺑﺎزدﻣﻰ ﭘﺮاﮐﻨﺪه وﺟﻮد
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎى ﺳــﻔﯿﺪ  21890در
داﺷــﺖ.
ﺑﻮد )ﻧﺮﻣﺎل  4800ﺗﺎ  ،(10800ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ
 9851)٪ 45در ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘــﺮ؛ ﻧﺮﻣﺎل
ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿــﻞ
 1800] ٪ﺗــﺎ  7700در ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ[( و
 37ﺗــﺎ 80
ﺑﺎﻧــﺪ  5035)٪ 23در ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ؛ ﻧﺮﻣﺎل
ﺗﻌــﺪاد
 1100در ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ[( .ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﮐﺖ
> 0]٪ 5ﺗــﺎ
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد )ﻧﺮﻣــﺎل  150000ﺗﺎ
 60000در
( ﻣﯿــﺰان ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿــﻦ  1,37ﻣﯿﻠﻰ ﮔﺮم
، 450000
ﻟﯿﺘﺮ ) 121,1ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮل در ﻟﯿﺘﺮ؛ ﻧﺮﻣﺎل
در دﺳــﻰ
 1,ﻣﯿﻠﻰ ﮔﺮم در دﺳــﻰ ﻟﯿﺘﺮ ]58,3
 0,66ﺗــﺎ 25
ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮل در ﻟﯿﺘﺮ[( و ﺳــﻄﺢ ﻻﮐﺘﺎت
ﺗﺎ 110,5
ﻣﻮل در ﻟﯿﺘﺮ ) 32ﻣﯿﻠﻰ ﮔﺮم در دﺳﻰ
 3,50ﻣﯿﻠﻰ
 0,70ﺗﺎ  2,10ﻣﯿﻠﻰ ﻣﻮل در ﻟﯿﺘﺮ ]3,3
ﻟﯿﺘﺮ ؛ ﻧﺮﻣﺎل
ﮔﺮم در دﺳــﻰ ﻟﯿﺘﺮ[( .ﺗﺴــﺖ اﺳﯿﺪ
ﺗﺎ  18,9ﻣﯿﻠﻰ

ﺳــﻮاب ﻧﺎزوﻓﺎرﻧﮑﺲ ﺑﺮاى وﯾﺮوس ﻫﺎى
ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ
 B Aو وﯾﺮوس ﺳﯿﻨﺴــﯿﺘﯿﺎل ﺗﻨﻔﺴﻰ
آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاى و
 (respiratory syncy�alو ﻫﻤﯿﻨﻄــﻮر،
)virus
ﺧــﻮن ﺑﺮاى آﻧﺘﻰ ﺑﺎدى ﻫــﺎى ﻫﺘﺮوﻓﯿﻞ
آزﻣﺎﯾﺶ
 (heterophileﻣﻨﻔــﻰ ﺑــﻮد.
)an�bodies
ﻗﻔﺴﻪ ﺳــﯿﻨﻪ ،ﮐﺪورت ﻫﺎى ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﻰ
رادﯾﻮﮔﺮاﻓﻰ
ﺗﯿﮑﻮﻟﻮﻧــﻮدوﻻر ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻫﺮ دو رﯾﻪ را ﻧﺸــﺎن
ر وﻧﮑﻮﻣﺎﯾﺴــﯿﻦ ) ،(vancomycinﺳﻔﺮﯾﺎﮐﺴﻮن
داد.
) ،(ce�riaxoneداﮐﺴﻰ ﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ )،(doxycycline
ﭘﺮدﻧﯿﺰوﻟــﻮن ) (methyl prednisoloneو
ﻣﺘﯿــﻞ
ﻣﺎﯾﻌﺎت ورﯾﺪى ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪ.
ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪى ،اﺷﺒﺎع اﮐﺴــﯿﮋن ﺑﻪ 80
در ﻃﻰ 3
ﯾﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻤﮑﻰ
٪ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﺎﻧﻮﻻى ﺑﯿﻨﻰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  6ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ
را از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺮد .ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﻮﺳــﯿﻠﻪ ى ﻓﺸــﺎر ﻣﺜﺒﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ
)bilevel posi�ve airway
ﻫﻮاﯾــﻰ دوﺳــﻄﺤﻰ
 (pressureآﻏﺎز ﺷﺪ.
اﺳﮑﻦ ﻗﻔﺴــﻪ ﺳﯿﻨﻪ )ﺷــﮑﻞ  A ،1ﺗﺎ ،(C
ﺳﻰ ﺗﻰ
ﺷﯿﺸــﻪ ﻣــﺎت ) (ground-glassرا
ﮐﺪورت ﻫﺎى
ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن ﺳــﭙﺘﻮم ﺑﯿﻦ ﻟﻮﺑﻮﻟﻰ
در ﻫﺮدو رﯾﻪ و
 .ﭘﻠﻮرال اﻓﯿــﻮژن دوﻃﺮﻓﻪ ﮐﻮﭼﮑﻰ
را ﻧﺸــﺎن داد
داﺷــﺖ.ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺘﻘﺎل
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
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باشــگاه پزشــکان
باشگاه پزشکان
بهاره یگانه فر

کوويد ۱۹-درايران:کادردرمان

یونیسف گزارش میدهد:

کوويد  ۱۹ -در ايران :کادر درمان
در ميان ترس ،شجاعت و اميد
تاريخ درباره اپيدميها به مـا
چه مـي آموزد؟

و پرسـتار بخش اورژانـس بود".
شـد ،چـون خـودش کادر درمان
متاسـفانه
بیمـاران مبتـال به کوویـد -۱۹کار
"نگـران بـودم که شـوهرم به کووید -۱۹مبتال نشـود ،ولی بیمارسـتان سـینای تهـران در بخش
نگـران او بودم چـون واقعا حالش
پرسـتار جوانـی میگویـد کـه در
خیلی
اینهـا را محدثـه رضـازاده،
"مجبـور شـدیم همسـرم را  ۱۴روز قرنطینه کنیم و ایـن مدت مرخـص میشـوند و میرونـد خانه ،و
میکنـد .او در ادامـه میگویـد:
مریضهـای اینجا خـوب میشـوند،
امیـدم این بود کـه می دیـدم
بـد بـود ،ولـی خوشـحالی و
خوشـی و سـالمتی میکردم".
مـن از تـه دل برایشـان آرزوی
( ،و ﻋﯿﻨﮏﻫﺎى ﺟﺮاﺣﻰ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
)ﺷﯿﻠﺪ

اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان ﯾﮑﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮرى
زﯾــﺎدى از ﺑﯿﻤﺎرى ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﻗﺮار
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
اﺳــﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺎ  28اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1399
ﮔﺮﻓﺘﻪ
 118ﻫــﺰار ﻣﺒﺘﻼ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑــﻪ  7ﻫﺰار
ﺑﯿــﺶ از
ﻧﺎﺷــﻰ از آن را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
ﻣﻮرد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ
ﻣﯿﺎن ،ﺳــﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ دوش ﮐﺎدر
و در اﯾﻦ
درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳــﺖ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر
ﺳــﻼﻣﺖ و
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ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪه ،ﺣﺪود  15ﻫﺰار ﭘﺮﺳﻨﻞ
رﺳﻤﻰ
ﺣــﺪود  100ﻫﺰار ﭘﺮﺳــﺘﺎر در ﺧﻂ
ﭘﺰﺷــﮑﻰ و
ﺑﺎ ﮐﻮوﯾــﺪ 19-در اﯾﺮان ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌــﺪادى از آﻧــﺎن در اﯾﻦ ﺟﺪال
ﮐﻪ
از دﺳــﺖ دادﻧﺪ .از زﻣﺎن ﺷﯿﻮع اﯾﻦ
ﺟﺎنﺷــﺎن را
ﯾﻮﻧﯿﺴــﻒ ﺑﺎ ارﺳــﺎل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺎﻓﻈﺖ
وﯾﺮوس،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﮏ ،دﺳﺘﮑﺶ ،ﻟﺒﺎس ،ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﺷﺨﺼﻰ

بهداشت روان و همه گيری
Covid-19
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ﺻﻮرت
ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و درﻣﺎن اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ
از ﮐﺎدر
اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺑﯿﻤﺎرى ﮐﻮوﯾﺪ 19-در ﻗﻠﺐ ﺷــﻬﺮ
ﻣﺮﺟﻊ درﻣﺎن
ﻣﺮاﮐﺰى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻬﯿﻪ
ﺗﻬﺮان ﯾﮑﻰ از
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺷــﺪه ﺑﺎ
ﺧﺪﻣﺎت از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﻰ را اﻗﺸﺎر
ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ
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طــب روز
گردآوری و ترجمه:
دکتر میالد اکبرزاده

بيماریهایقلبیعروقی
درماندارويـیومــرگ
ومير در
Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in
Covid-19

The new england journal of medicine Original
Mandeep R. Mehra, M.D., Sapan S. Desai, M.D., Ph.D., SreyRam Kuy, M.D.,
M.H.S., Timothy D. Henry, M.D., and Amit N. Patel, M.D.
May 1, 2020, at NEJM.org

ازآنجاکـه بیمـاری کروناویـروس  (Covid-19) 2019در سراسـر جهـان
همهگیـر شـده اسـت ،ایـن احسـاس افزایـش یافته کـه افـراد دارای
زمینـه افزایـش خطـر قلبیعروقـی ممکـن اسـت بهطور نامتناسـبی
تحـت تأثیر قـرار گیرند .چند تحقیـق آریتمی قلبـی ،کاردیومیوپاتی و
ایسـت قلبـی را بهعنـوان وقایع پایانـی در بیماران مبتال بـهCovid-19
ذکـر کردهانـد .بـروز بیشـتر آریتمیهـای قلبـی ،سـندرمهای
حـاد کرونـر و وقایـع مرتبـط بـا نارسـایی قلبی نیـز در حین شـیوع
آنفوالنـزای فصلی گزارش شـده اسـت که نشـان میدهـد عفونتهای
حـاد تنفسـی ممکن اسـت منجر بـه فعال شـدن مسـیرهای انعقادی،
اثـرات پیشالتهابـی و عملکـرد سـلولهای اندوتلیال شـود؛ همچنین
درمـان پزشـکی بـرای بیماریهـای قلبیعروقـی میتواند در شـدت
بیمـاری  Covid-19نقـش ایفـا کند.

مشخص شده است ســندرم تنفسی حاد شدید
کروناویروس(SARS-CoV-2)2وعاملایجادکنندۀ
 ،Covid-19از آنزیم تبدیلکنندۀ آنژیوتانســین 2
) (ACE2بهعنوان گیرندۀ ســلولی خود در میزبان
اســتفاده میکنندACE2 .آمینوپﭙتیداز متصل
به غشا است که بهطور گســترده در انسان دیده
میشود و عمدتاً در سلولهای قلب ،روده ،کلیه و
سلولهای آلووالر )نوع  (IIریوی بیان میشود .ورود
SARS-CoV-2به سلولهای انسانی با تعامل دامنﮥ
اتصال گلیکوپروتئین ویروسی آن با گیرنده ACE2
تسهیل میشــود ACE2 .تنظیمکننده در جهت
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مخالف برای فعالیت آنژیوتانســین  IIتولیدشده
از طریــق  ACE1اســت و در برابر فعالســازی
مضر سیســتم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون
محافظتکننده اســت .آنژیوتانسین  IIبهوسیله
 ACE2به آنژیوتانسین ) (7-1کاتالیز میشود که
اﺛرات عروقی ،ضدالتهابــی ،آنتیبیوتیکی و ضد
رشد دارد .پیشنهاد شــده است مهارکنندههای
 ACEو مســدودکنندههای گیرندۀ آنژیوتانسین
) (ARBممکن اســت میزان  ACE2را که در قلب
در موشها مشاهده شده اســت ،افزایش دهند.
از این طریق بیمار ممکن اســت مستعد ابتال به

عفونت شدیدتر و عوارض جانبی بیماری کووید
 19شــود .برخی دیگر گفتهاند مهارکنندههای
 ACEممکن اســت با اﺛــرات ضدالتهابی ACE2
مقابله کنند .بااینحال ،مﻄالعات آزمایشــگاهی
فعالیت مهاری مستقیم مهارکنندههای  ACEرا
در برابر عملکرد  ACE2نشان ندادهاند.
علیرغم این عدم قﻄعیتها ،برخی قﻄﻊ درمان
با مهارکنندههای  ACEو  ARBدر بیماران مبتال به
 Covid-19را توﺻیه کردهاند .بااینحال ،چندین
انجمن علمی ،ازجمله انجمن قلب آمریکا ،کالﺞ
قلب و عروق آمریکایی ،انجمن نارســایی قلبی

Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19

آمریکا و شورای فشــارخون باال و انجمن قلب و
عروق اروپا توﺻیه کردهاند مصرف این داروهای
مهم ،در ﺻورت نبودن عالئم بالینی آسیب دیدن
آشکار ،قﻄﻊ نشوند؛ بنابراین مﻄالعهای بهمنظور
بررســی ارتباط بین بیماریهــای قلبیعروقی
و پیامدهــای Covid-19و ارزیابــی ارتباط بین
داروهای قلبیعروقی و مرگومیر در این بیماری
انجام دادیم.

روش کار

با اســتفاده از بانک اطالعاتی مشــاهدهای از
 169بیمارســتان در آســیا ،اروپا و آمریکای
شــمالی ،رابﻄﮥ بیماریهای قلبــی عروقی و
دارودرمانی بــا مرگ در بیمارســتان در بین
بیماران بســتری بــا  Covid-19کــه بین 20
دســامبر  2019و  15مارس  2020بســتری
شــدهاند ،ارزیابــی شــد .در فهرســت نتایﺞ
جراحی ﺛبت شده اســت که این بیماران یا در
بیمارستان درگذشتند یا از  28مارس 2020
تاکنون زنده اند تا ترخیص شوند .

نتایج

از  8910بیمار مبتال به  Covid-19که در هنگام

تجزیهوتحلیل در دســترس بــود 515 ،نفر در
بیمارستان درگذشتند )5�8درﺻد( و  8395نفر
زنده ماندند و ترخیص شدند .عواملی که بهطور
مســتقل با خﻄر افزایش مرگ در بیمارســتان
همراه است به شــرح ذیل است :سن بیش از 65
سال )مرگ و میر 10درﺻد ،در مقابل 4�9درﺻد
در میــان کســانی که کمتر از  65ســال ســن
داشــتند(؛ بیماری عروق کرونر )10�2درﺻد،
در مقابــل 5�2درﺻــد در میــان افــراد فاقد
بیماری(؛ نارسایی قلبی )15�3درﺻد ،در مقابل
5�6درﺻد در بین افراد بدون نارســایی قلبی(؛
آریتمی قلبی )11�5درﺻد ،در مقابل 5�6درﺻد
در بین افــراد بدون آریتمی(؛ بیماری انســداد
مزمن ریوی )14�2درﺻد ،در مقابل 5�6درﺻد
در میان افراد فاقد بیماری(؛ ســیگار کشــیدن
)9�4درﺻد ،در مقابــل 5�6درﺻد در بین افراد
غیر ســیگاری یا ســیگاریهای قبلــی(؛ هیﭻ
خﻄر افزایش مرگ در بیمارســتان با اســتفاده
از مهارکنندههــای 2�1) ACEدرﺻد ،در مقابل
6�1درﺻد( و اســتفاده از 6�8) ARBsدرﺻد ،در
مقابل 5�7درﺻد( همراه نبود.

بحث

تحقیقات مــا گزارشهای قبلــی در مورد رابﻄﮥ
مســتقل ســن زیاد ،بیماریهــای قلبیعروقی
)بیماری عروق کرونر ،نارســایی قلبی و آریتمی
قلبی( ،اســتعمال دخانیــات و  COPDبا مرگ در
 Covid-19را تﺄییــد میکنــد .نتایﺞ ما همﭽنین
نشان میدهد شــانﺲ زنان نسبت به مردان برای
زنده ماندن از این عفونت احتماالً بیشــتر است.
هیﭻ تﺄﺛیر مضر و ســودمندی بــرای درمان ضد
پالکتی ،بتا بالکرهــا یا درمان هیﭙوگلیســمی
ذکر نشده اســت .توجه به این نکته مهم است که
نتوانستیم نگرانیهای قبلی راجﻊ به ارتباط مضر
احتمالی مهارکنندههای  ACEیا  ARBبا مرگومیر
در بیمارستان را در این زمینه بالینی تﺄیید کنیم.
در عفونتهای ویروســی ،مانند آنفوالنزا ،ســن
زیادتر با افزایش خﻄر حوادث قلبیعروقی و مرگ
همراه است.
در اپیدمی  2003ســندرم حاد تنفســی حاد
) ،SARSناشی از عفونت (SARS-CoV-1اختالفات
جنســیتی در خﻄر مرگ شــبیه به مواردی که
مشــاهده کردیم ،ذکر شده است .زنان نسبت به
مردان ایمنی ذاتی و اکتسابی قویتر و مقاومت
بیشــتری در برابر عفونتهای ویروســی دارند.
در مدلهــای حیوانی عفونــت ،SARS-CoV-1
استعداد بیشــتر موشهای نر نسبت به SARS-
 CoV-1و تجمﻊ بیشتر ماکروفاژها و نوتروفیلها
در ریهها شــرح داده شــده اســت .تخمدان یا
استفاده از آنتاگونیســتهای گیرندۀ استروژن
باعﺚ افزایش مرگومیر ناشی از عفونتSARS-
 CoV-1در حیوانات ماده میشــود .عالوه بر این
اختالف خﻄر مرگ بین جنﺲ نر و ماده با افزایش
سن افزایش یافته است .این یافتهها ممکن است
از مشــاهدات در تحقیقات ما که نشــاندهندۀ
ارتباط بین بقا و جنﺲ مﺆنﺚ ،مســتقل از ســن
بیشتر است ،پشــتیبانی کند .عفونت باSARS-
CoV-2بیماریای خفیف در اکثر افراد است؛ اما
در برخی از افراد این بیماری به بیماری شــدید
تنفسی منجر میشود که با سندرم بیشالتهابی
اختــالل عملکرد در چنــد ارگان و مرگ همراه
اســت .در ریه ،گلیکوپروتئین ویروسیSARS-
 CoV-2با ســﻄﺢ  ACE2ارتباط برقرار میکند و
ویروس با اندوســیتوز داخلی ]همراه[ میشود.
غدد درونریــز فعالیت متالوپﭙتیــداز را تنظیم
میکند کــه ACE2را از غشــای ســلولی جدا

میکنــد؛ درنتیجــه باعﺚ کاهــش محافظت
باواســﻄﮥ  ACE2در مقابــل اﺛرات فعال شــدن
سیســتم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون بافت
میشود؛ درحالیکه سبب انتشار سیتوکینهای
پیشالتهابی به گردش خون میشــود .استرس
وجود بیمــاری بحرانی و التهاب ممکن اســت
در بیﺛبات کــردن بیماریهــای قلبیعروقی
موجود پیش بیاید .اختالل عملکرد سلولهای
اندوتلیــال عروقــی ،ضعف میــوکارد مرتبط با
التهــاب ،کاردیومیوپاتــی اســترس ،عفونت
مســتقیم ویروســی در قلب و عروق یا پاســﺦ
میزبــان ممکن اســت باعــﺚ نارســایی قلبی
ایسکمی و آریتمی شود .این عوامل ممکن است
زمینهســاز ارتباط بین بیمــاری قلبیعروقی و
مرگ در  Covid-19باشد.
در تحلیلهــای ما ،اســتفاده از مهارکنندههای
 ACEیا اســتاتین با بقای بهتر در بیماران مبتال به
 Covid-19همراه بود .بااینحــال ،این ارتباطها
باید با احتیاط جدی در نظر گرفته شوند .ازآنجاکه
مﻄالعﮥ ما کارآزمایی کنترلشدۀ تصادفی نبوده
اســت ،نمیتوانیم احتمال خﻄا را حذف کنیم.
عالوه بر این ،روابط بین بسیاری از متﻐیرها و مرگ
در بیمارستان را بررســی کردیم که هیﭻ فرضیه
اﺻلی تعیین نشــده اســت .این عوامل احتمال
یافتن ارتباطهایی بر اســاس شــانﺲ را افزایش
داده اســت؛ بنابراین رابﻄﮥ علــت و معلولی بین
دارودرمانی و بقا نباید استنباط شود .این دادهها
همﭽنین هیﭻ اطالعاتی در مورد تﺄﺛیر احتمالی
شــروع مهارکنندۀ  ACEیا اســتاتیندرمانی در
بیماران مبتال به  Covid-19که عالمت مناســبی
برای ایــن داروهــا ندارنــد ،ارائــه نمیدهند.
کارآزماییهای بالینی تصادفی بهمنظور ارزیابی
نقش مهارکنندههــای  ACEو اســتاتین قبل از
هرگونــه نتیجهگیری در مورد ســود بالقوۀ این
عوامل در بیماران مبتال بــه  Covid-19ضروری
اســت .در این مﻄالعه مشاهدهای چندملیتی که
شامل بیماران بستریشده با  Covid-19میشود
مشاهدات قبلی را تﺄیید کردیم که نشان میدهد
بیماری زمینهای قلبیعروقی بهطور مســتقل با
افزایش خﻄر مرگ در بیمارســتان همراه است.
نکتﮥ آخر اینکه نتوانستیم نگرانیهای قبلی را در
مورد ارتباط مضر احتمالی مهارکنندههای ACE
یا  ARBبا مرگومیر در بیمارستان ،در این زمینه
بالینی تﺄیید کنیم.
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طــب روز

بهنظـرمیرسدمقدارويتامينD

در ميــزان مرگوميـرCOVID-19

نقـش دارد

"بیمارانی که کمبود شدید دارند
دو برابر بیشتر از افراد دیگر دچار
عوارض اساسی میشوند".

محققـان دادههـای بیمـاران از ده کشـور را تجزیهوتحلیل کردنـد .این گروه
دریافـت که بین مقـدار کم ویتامیـن  Dو بیشفعالی سیسـتم ایمنـی ارتباط
وجـود دارد .ویتامیـن  Dایمنی ذاتـی را تقویت میکند و از پاسـخهای ایمنی
بیشازحـد جلوگیـری میکنـد .ایـن یافتـه میتوانـد چندیـن رمـز و راز را
توضیـح دهـد؛ ازجمله اینکـه چرا کـودکان بعید اسـت به علـتCOVID-19
جان خـود را از دسـت دهند.

این گــروه تحقیقاتی به سرپرســتی دانشــگاه
 ،Northwesternتجزیهوتحلیــل آماری دادهها
از بیمارستانها و کلینیکهای کشورهای چین
فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ایران ،کره جنوبی ،اسﭙانیا
سوئیﺲ ،انگلســتان و ایاالتمتحده را انجام داد.
محققان خاطرنشان کردند بیماران کشورهایی
که میزان مرگومیر بــاالی  COVID-19را دارند
)ایتالیا ،اســﭙانیا و بریتانیا( ،در مقایسه با بیماران
کشــورهایی که کمتر تحت تﺄﺛیر قــرار گرفتند
مقدار ویتامیــن  Dکمتری داشــتند .محققان
هشــدار میدهند این بدان معنا نیست که همه
خصوﺻــاً آنهایی که کمبود شناختهشــدهای
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ندارند ،باید مصــرف مکملها را شــروع کنند.
وادیم بکمن از دانشــگاه  Northwesternگفت:
»گرچه من فکر میکنم برای مردم مهم اســت
بدانند کمبود ویتامین  Dمیتواند در مرگومیر

نقش داشته باشــد؛ نیازی نیست همه ویتامین

 Dمصرف کنند .مﻄالعﮥ بیشــتری الزم اســت.

امیــدوارم کار مــا عالقهمندی به ایــن موضوع
را بیشــتر کند .دادهها همﭽنین ممکن اســت
مکانیسم مرگومیر را روشن کنند که در ﺻورت
اﺛبات ،میتواند منجر به اهــداف درمانی جدید
شــود «.این تحقیق در  ،MedRxivســرور پیش
چاپشده درزمینه علوم بهداشتی موجود است.

 Backmanاســتاد والتر دیل اســکات ،مهندس
زیستپزشــکی در دانشــکده فنیمهندســی
مک کورمیک در  Northwesternاســت .علی
دانشخــواه ،همکار تحقیقاتی پســادکتری در
آزمایشگاه بکمن ،اولین نویسنده مقاله است.
بکمن و گروهــش پﺲ از توجه بــه تفاوتهای
توضیﺢناپذیر در میزان مرگومیر  COVID-19از
کشوری به کشور دیگر ،به بررسی مقدار ویتامین
 Dترغیب شــدند .برخی از افراد فــرض کردند
اختالف در کیفیت مراقبتهای بهداشتی ،توزیﻊ
ســن در جمعیت ،میزان آزمایش یا ســویههای
مختلف کروناویروس ،ممکن اســت ،علت اﺻلی
باشد؛ اما بکمن همﭽنان تردید داشت.
بکمن بیان کرد» :به نظر نمیرســد هیﭻیک از
این عوامل نقش مهمی داشــته باشــد .سیستم
مراقبتهای بهداشتی در شــمال ایتالیا یکی از
بهترینها در جهان اســت .تفاوت در مرگومیر
حتی اگر در گروهی در ســنین مشابه مشاهده
شــود ،وجــود دارد .محدودیتهــای آزمایش

Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates

سیســتم ایمنــی بیشفعــال( و همﭽنین بین
کمبود ویتامین  Dو مرگومیر را کشــف کردند.
دانشخواه گفت» :طوفان ســیتوکین میتواند

Vitamin D levels appear to play
role in COVID-19 mortality rates
Date:May 7, 2020
Source:Northwestern University

درواقــﻊ متفــاوت اســت؛ امــا تفاوتهایی در
میــزان مرگومیر ،حتی زمانی که به کشــورها
یا جمعیتهایی نگاه میکردیــم که برای آنها
آزمایشهای مشــابهی اعمال میشــود ،وجود
دارد«.
وی افزود» :در عوض ارتباط معنیداری با کمبود
ویتامین  Dدیدیم«.
با تجزیهوتحلیل دادههای بیماران در دســترس
عموم از سراسر جهان ،بکمن و گروهش رابﻄهای
قوی بین ســﻄﺢ ویتامین  Dو طوفان سیتوکین
التهابی ناشــی از
)نوعی بیمــاری بیشازحــد
ِ

محققان پس از مطالعه دادههای
جهانی از کروناویروس جدید
( ،)COVID-19رابطهای قوی بین
کمبود شدید ویتامین  Dو میزان
مرگومیر کشف کردهاند.

بهشدت موجب آســیب دیدن ریهها و درنتیجه
منجر به سندرم زجر حاد تنفسی و مرگ بیماران
شــود .این همان چیزی است که به نظر میرسد
اکثر بیمــاران مبتــال بــه COVID-19را از بین
میبرد ،نه تخریب شدن ریهها بهوسیله ویروس.
این عوارض ناشی از اشتباهی در سیستم ایمنی
بدن است«.
این دقیقاً همانجایی اســت کــه بکمن معتقد
است ویتامین  Dنقش عمدهای دارد .ویتامین D
نهتنها سیســتم ایمنی ذاتی ما را تقویت میکند
بلکه مانﻊ از بیشازحد فعال شدن سیستم ایمنی
بدن نیز میشود .این بدان معنی است که داشتن
مقادیر سالم و کافی ویتامین  Dمیتواند بیماران
را در برابر عوارض شــدید ،ازجملــه مرگ بر اﺛر
COVID-19محافظت کند.
بکمن گفت» :تجزیهوتحلیل ما نشــان میدهد
این ]مقدار کافی ویتامین  [Dممکن است موجب
شــود میزان نرخ مرگومیر به نصف برسد .البته
باعﺚ کاهش مقدار ویروس نمیشود؛ اما ممکن
است عوارض را کاهش داده و از مرگ افرادی که
آلوده هستند ،جلوگیری کند«.
وی افزود» :این ارتباط ممکن اســت به توضیﺢ
اسرار بســیاری در مورد  COVID-19کمک کند؛
ازجمله اینکه چرا کمتر احتمــال دارد کودکان
جان خود را از دســت بدهند .سیســتم ایمنی
اکتسابی خط دوم دفاعی سیســتم ایمنی بدن
است و احتماالً بیشازحد واکنش نشان میدهد
و باعﺚ مرگومیر میشود .کودکان هنوز سیستم
ایمنی اکتسابی کام ً
ال توسعهیافته ندارند«.
این محقق در ادامه گفــت» :کودکان در درجه
اول به سیســتم ایمنی ذاتی خود تکیه میکنند
که ممکن است علت اندک بودن مرگومیر آنها
را توضیﺢ دهد«.
بکمن توﺻیه میکند نباید مقدار زیادی ویتامین D
مصرف کرد؛ زیرا ممکن اســت با عوارض جانبی
منفی همراه باشــد .به تحقیقات بیشــتری نیاز
است تا بفهمیم چگونه از ویتامین  Dبهطور مﺆﺛر
در برابر عوارض  COVID-19استفاده کنیم.
او گفت» :سخت اســت بگوییم چه دوزی برای
مقابله با  COVID-19مفید اســت؛ اما مشــخص
اســت کمبــود ویتامیــن  Dمضر اســت که با

مکملهای مناســب بهراحتی برطرف میشود.

این نکته ممکن اســت کلید دیگری برای کمک
به محافظت از جمعیت آســیبپذیر باشد؛ مانند
بیماران آمریکایی آفریقاییتبار و ســالخوردگان
که شیوع کمبود ویتامین  Dدر آنها بیشتر شایﻊ
است«.
بکمــن مدیر مرکز ژنتیک فیزیکی و مهندســی
نــورث وســترن و مدیــر فنــاوری تحقیــق و
زیرساختها در مرکز جامﻊ ســرطان رابرت اچ
لوری در دانشگاه  Northwesternاست.

درنتیجهگیــری مقالــه آمده اســت پروتئین
واکنشــی ) C (CRPنشــانگر جانشــین طوفان
ســیتوکین اســت و با کمبود ویتامین  Dهمراه
است .بر اساس دادههای گذشــتهنگر و شواهد
غیرمســتقیم نقش احتمالی ویتامیــن  Dرا در
کاهش یافتن عوارض ناشی از التهاب تنظیمنشده
و طوفان سیتوکین مشاهده میکنیم .تحقیقات
بیشــتری الزم اســت تا از طریــق اندازهگیری
مســتقیم مقدار ویتامین  Dدر بیماران مبتال به
 COVID-19تﺄﺛیر آن را مشخص کرد.

کمبود ویتامین  Dیکی از
شایعترین اختالالت تغذیهای
در ایران و جهان بهشمار
میرود .در ایران مطالعات
مختلف ،شیوع کمبود ویتامین
 Dدر جمعیت عمومی را  ۶۰الی
 ۹۰درصد برآورد مینمایند.
ماهنامه بهداشت /مردادماه 1399

11

طــب روز

درماندارويیاختالالتمصرف

Medication Treatment of Opioid Use Disorder
James Bell and John Strang
2019 Society of Biological Psychiatry.

سـه دارو در حـال حاضـر در ایاالتمتحـده و بسـیاری از مناطـق دیگـر برای درمـان دارویی
( )MATاختلال در مصـرف مواد مخدر ( )OUDثبت شـده اسـت .بیشـترین تجربـه با متادون
بوده اسـت کـه همچنـان بهتریـن دارو ( )gold standardدر مقایسـه با سـایر داروها اسـت.
متـادون یک آگونیسـت کامـل اوپیوئید اسـت و باعث بیدردی وابسـته به دوز ،آرام بخشـی
و خطـر دپرشـن تنفسـی در مصـرف بیشازحد میشـود. .

متادون نیمه عمر طوالنی دارد که معموالً حدود
 22ســاعت اســت؛ اما از  13تا  50ساعت متﻐیر
اســت .بوپرنورفین بهعنوان آگونیست جزئی در
گیرنده مو اوپیوئیــدی )(mu opioid receptor
طبقهبندی میشود .این دارو وابستگی زیادی به
گیرنده مواد مخدر دارد .دوزهای کم اﺛرات افیونی
معمولی ایجاد میکند؛ امــا دوزهای زیاد بهجای
افزایش ،اﺛرات آگونیست مواد مخدر را طوالنیتر
میکند Naltrexone .نوعی آنتاگونیست گیرندۀ
مواد مخدر اســت که اﺛرات مواد مخدر را مسدود
میکند و در ﺻورت تجویز به فــردی که در حال
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حاضر به مواد مخدر وابســته است ،برداشت آن را
تســریﻊ میکند .این دارو ازنظر بالینی بهعنوان
کمک به پایداری از پرهیز ،مســدود کردن اﺛرات
لذتبخش مواد مخدر و کاهش خﻄر عود ،پﺲ از
انگیزۀ استفاده از مواد مخدر استفاده شده است.
مﻄالعــات درباره افــرادی که به دنبــال معالجه
هستند ،نشــان میدهد دوره  ،OUDبهویژه برای
افــرادی که حمایتهــای اجتماعــی ضعیف یا
مشــکالت بهداشــت روانی دارند ،روندی مزمن
و عود کننــده دارد .درمان  OUDبا الگوی مراقبت
حاد با هدف درمان مناســب نیست؛ اما بهتر است

برای مدیریت بیماری مزمن در نظر گرفته شــود.

اپیزودهای طوالنیتر درمان مــداوم ،با تﺄخیر در
عود بیمــاری و احتمال کمتر برای بازگشــت به
درمان همراه اســت .مدتزمــان درمان متادون
نشان داده است .دورههای طوالنیتر درمان ،نتایﺞ
بهتری دارد.
دوزهای انــدک متادون یــا بوپرنورفیــن برای
مدیریت پزشکی مواد مخدر )سمزدایی( استفاده
میشوند .باوجوداین ،پیشبینی نمیشود پرهیز
کوتاهمدت باعﺚ بهبودی طوالنیمدت شــود .با
توجه به شواهد ﺛابتشده درباره اهمیت مدتزمان
درمان ،احتمال عود مجدد و افزایش خﻄر مصرف
بیشازحد پﺲ از سمزدایی ،به دلیل ادامه ندادن
درمــان ،وجود دارد .پیشــنهاد قﻄــﻊ مدیریت
دارویی ،بهتنهایی بدون مزیت قﻄعی و مشــخص
خﻄرات را افزایش میدهد .رویکرد انعﻄافپذیر
برای بیمارانی که درخواست سمزدایی میکنند

Medication Treatment of Opioid Use Disorder

شــروع درمان دارویی ) (MATبا گزینــه ادامه یا
کاهش آهسته تا پرهیز ،با توجه به پیشرفت بیمار
است .اهداف مدیریت طوالنیمدت شامل کاهش
خﻄر مرگومیر و بیماری ،بهبود ســالمت روان
و چشمانداز روشــن آن و احیای نقش اجتماعی
مختل شده اســت .ازجمله نقشهای اجتماعی
مختل شده میتوان به بیکاری ،ایجاد اختالل در
روابط خانوادگی و درگیری با سیســتم دادرسی
کیفری اشــاره کرد .در ﺻــورت متوقف کردن یا
کاهش چشمگیر استفاده از مواد مخدر غیرقانونی
این اهداف بهاحتمالزیاد حاﺻل میشود .بیشتر
تحقیقات در مورد اﺛربخشی درمان دارویی )(MAT
با متادون انجام شده اســت .در سرکوب استفاده
از مواد مخدر غیرقانونی ،درمان متادون نســبت
به درمان کوتاهمدت یا عدم درمان مﺆﺛرتر اســت.
درمان با متادون بیشتر از روشهای عاری از دارو،
افراد مبتال به  OUDرا جذب میکند و باعﺚ حفﻆ

این فرایند میشود .ســرکوب مصرف مواد مخدر
غیرقانونی که بــه دنبال ورود بــه درمان میآید
منجر به کاهش خﻄر مصرف بیشازحد و کشنده
تا زمانی که افراد در درمان باقی بمانند ،میشــود.
کاهش جرم و بهبود ذهنی در کیفیت زندگی نیز
از طریق کاهش مصرف مواد مخدر غیرقانونی ،در
طول درمان با متادون اتفاق میافتد.
ترک زودرس درمان عادی اســت و بیماران اغلب
از دورههای کوتاه درمان دارویی ) (MATبهﺻورت
چرخشی وارد و خارج میشوند .تا حدودی ،پاسﺦ
ضعیف به درمان دارویی ) (MATبه دلیل تﻐییراتی
در رهایی از درمان است که اغلب ازآنﭽه اﺛبات شده
است ،منحرف میشود .بهطور خاص ،استفاده از
دوزهای درمان با متادون و بوپرنورفین ،خﻄر قﻄﻊ
مواد مخدر را کاهش داده اســت .اهمیت دوزهای
کافی نشاندهندۀ مکانیسم فارماکولوژیک عمل
متادون و بوپرنورفین اســت که باعﺚ ســرکوب

اﺛرات قﻄﻊ مواد مخــدر ،کاهش اﺛرات مواد مخدر
تزریقشده و محافظت در برابر مصرف بیشازحد
میشــود .دوز روزانه�  30میلیگرم متادون برای
جلوگیری از ظهور عالِئم تــرک مواد مخدر برای
حداقل  24ساعت ،در اکثر مبتالیان به  OUDکافی
است؛ اما با این دوز ،بسیاری از بیماران همﭽنان به
تزریق مواد مخدر خیابانی ادامه میدهند .دوزهای
بیشــتر متادون تحمل مواد مخدر را القا میکند و
باعﺚ کاهش اﺛر پاداشدهندۀ مواد مخدر میشود.
بررســی تلفیقیای از کارآزماییهای کنترلشد
تصادفی گزارش شــده اســت .طبق این بررسی
دوز زیــاد ) 100-60میلیگــرم در روز متادون(
برای پرهیــز از مواد مخدر غیرقابــل تجویز که با
آزمایش ادرار تشــخیص داده شده است ،مﺆﺛرتر
اســت از حد متوســط ) 60-40میلیگرم( یا کم
) 40میلیگرم( .گزارش شــده است بوپرنورفین
با دوز بیشــتر از  8میلیگــرم در روز ،اﺛرات قﻄﻊ
ماهنامه بهداشت /مردادماه 1399
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مواد مخدر را به مدت  24ســاعت در افراد وابسته
به آن سرکوب میکند؛ اما برای سرکوب استفاده
از مواد مخدر غیرقانونی در طول درمان ،دوزهای
بیشت ِر بوپرنورفین مﺆﺛرتر اســت .بوپرنورفین به
گیرندههای اوپیوئیدی متصل شده و از اتصال سایر
مواد مخدر جلوگیری میکند .اسکن توموگرافی
انتشار پوزیترون ) (PET-SCANنتایﺞ ذیل را نشان
میدهد 2 :میلیگرم بوپرنورفین باعﺚ 41درﺻد
مهار اتصال کارفنتانیل میشود؛  16میلیگرم آن
باعﺚ 80درﺻد مهار اتصال کارفنتانیل میشــود
؛  32میلیگــرم آن باعﺚ 84درﺻــد مهار اتصال

کارفنتانیلمیشود.
مﻄابق با این یافتههای آزمایشگاهی و متاآنالیز
کارآزماییهای منتشرشــده ،میتــوان نتیجه
گرفتبوپرنورفیــن بــا دوزهای بیشــتر از 16
میلیگرم در روز نســبت به دوزهــای کمتر از
 16میلیگرم در روز ،برای افــراد باقیمانده در
درمان مﺆﺛرتر است .دوز خوراکی  50میلیگرم
نالترکســون ،گیرندههای مواد مخدر را به مدت
 24تا  36ساعت مســدود میکند .وادار کردن
بیمار به مصرف نالترکســون ،بــه دلیل نیاز به
دوره پرهیز قبل از شــروع درمان آنتاگونیست،

دشوار اســت؛ همﭽنین در طول درمان ،میزان
باالیــی از قﻄﻊ زودرس وجــود دارد .متادون و
بوپرنورفین در افراد مبتال به  OUDو افرادی که
دوز مصرفی را از دســت میدهنــد و قﻄﻊ مواد
مخدر را تجربه میکنند ،پاســﺦهای شــبیه به
مصرف مواد مخدر ایجاد میکنند .این پاسﺦها
به نگهداشــتن افراد در درمــان کمک میکند.
 Naltrexoneهیــﭻ اﺛر مخــدری مثبتی ایجاد
نمیکند .این ممکن اســت به عــدم موافقت،
ترک زودهنگام و درنتیجه افزایش خﻄر مصرف
بیشازحد و کشنده منجر شود.

ایمنی در درمان به کمک دارو ()MAT
ضعفتنفسیواوردوز

در ﺻورت تجویز متادون به افرادی که حساسیت
دارند ،ضعف تنفســی ایجاد میشــود .درمان با
متادون مستلزم ســﻄﺢ تحمل بیشتری نسبت
به هنگام از داروهای غیرمجاز اســت .در ﺻورت
افزایش ســریﻊ دوز موجب قﻄﻊ تنفسی میشود
که بالقوه کشنده است .در طی القا ،به دلیل اتصال
بافتی و نیمهعمر طوالنی متادون ،ســﻄﺢ خونی
حاﺻل از دوز پایدار بهتدریﺞ طی هفته اول افزایش
مییابد .دوز قابلتحمل در روز اول ممکن اســت
در روز دوم یا ســوم باعﺚ قﻄﻊ تنفسی کشنده در
بیمارانی شــود که تحمل ندارند .در رهنمودهای
بالینی توﺻیه میشود برای جلوگیری از تلفات در
ماه اول درمان ،دوزهای متادون کم باشد و بهآرامی
افزایش یابد .با افزایش دوزهای بوپرنورفین ،اﺛرات
مخدر اندک یا ناچیزی ایجاد میشود .این اﺛر که
” “ceiling eﬀectنام دارد ،در ﺻورت اوردوز ،خﻄر
قﻄﻊ تنفسی را کاهش میدهد .القا با بوپرنورفین
بهطور معناداری خﻄر مصرف بیشازحد کمتری
نسبت به القا با متادون دارد .درحالیکه با پایبندی
به  ،MATبیماران کمتــر در معرض خﻄر مصرف
بیشازحد قرار دارند .باوجودایــن ،خﻄر ابتال به
مصرف بیشازحد کشــنده ،در ماه پﺲ از ترک با
هر نوع درمان ،بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد.
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مصــرف بنزودیازپین در بیــن مبتالیان به OUD
متداول اســت .مصرف همزمان بنزودیازپینها و

متادون با افزایش خﻄر بروز مصرف بیشازحد دوز
کشنده و ارائه به اورژانﺲ همراه است.

طوالنیشدنفاصلهQT

متادون بهﺻورت وابســته بــه دوز ،فاﺻله  QTرا
طوالنیتر میکند .دوز زیاد متادون با تاکی کاردی
بﻄنی نقﻄهای همراه است .این عارضه نادر است و
در مورد پیامدهای برنامههای درمانی توافق کمی
وجود دارد .به نظر میرسد بوپرنورفین در فاﺻله
 QTاﺻالحشده تﺄﺛیر حداقلی داشته باشد.
مقایسﮥ اﺛربخشی داروهای استفادهشده در درمان
بررســیها در مقیاس بزرگ بــا تجزیهوتحلیل
کارآزماییهای تصادفی نشان میدهد ماندگاری
بوپرنورفین نســبت به متادون کمتر است .تﺄﺛیر
اختالف ماندگاری ،در کارآزمایی بزرگی نشــان
داده شد .به شــرکتکنندگان تصادفی متادون
یا بوپرنورفین-نالوکســون زیرزبانــی ) (BNxدر
دوزهــای انعﻄافپذیر داده شــد .پﺲ  24هفته
74درﺻد از مصرفگنندگان متادون و 46درﺻد
از مصرفکننــدگان  BNxباقیمانــد که هم ازنظر
بالینی ،هــم ازنظر آمــاری تفــاوت معنیداری

داشــت .دوزهای بیشــتر از  16میلیگرم  BNxو
بیشــتر از  60میلیگرم متادون بــا آزمایش ادرار
مثبت کمتری همراه بود .اســتفاده از مواد مخدر
غیر تجویزشده در بین شــرکتکنندگان تحت
درمان با  BNxنسبت به شــرکتکنندگان تحت
درمان با متادون ،طــی  9هفته اول بهطور درخور
توجهی اندک بود؛ اما پﺲازآن اینگونه نبود .این
نشاندهندهی تفاوتهای دارویی بین آگونیست
کامل و آگونیست جزئی است .متادون واکنش به
استفاده از مواد مخدر غیرقانونی را به روشی وابسته
به زمان و دوز از طریق ایجــاد تحمل پیشرونده
سرکوب میکند؛ درحالیکه بوپرنورفین بهسرعت
گیرندههای مو را اشــﻐال میکند و باعﺚ انسداد
گیرنده میشود .بااینحال ،مزایای سرکوب سریﻊ
اســتفاده از مواد مخدر غیرقانونــی ،با ماندگاری
ناچیزی خنثی میشــود .حتی با بیشــترین دوز
) BNxاز  30تــا  32میلیگرم( میــزان ماندگاری
نسبت به گروه متادون کمتر بود .تقریباً 30درﺻد
از شــرکتکنندگان به اســتفاده از مــواد مخدر
غیرقانونی ادامه دادند .اغلب مصرفکنندگان BNx
آزمایش را ترک کردند؛ زیرا دیگر مایل به معالجﮥ
خود نبودند.
بررســی زیرمجموعهای از شــرکتکنندگان در
این کارآزمایی نشــان داد برخــی عالئم ترک یا

Approach to the Patient with Non-nephrotic Proteinuria.

واکنشهای منفی ،خــارج از دوره القا ،علیرغم
تنظیمــات دوز ،ادامه داشــته اســت .برخی از
شــرکتکنندگان به دوز  32میلیگرم رسیدند؛
اما همﭽنان بیمار بودند .ایــن نتایﺞ با یافتههای
حاﺻل از مقایســه متادون و بوپرنورفین مﻄابقت
دارد که دریافتکنندگان بوپرنورفین نســبت به
دریافتکنندگان متادون ،عالئم ترک را بیشــتر
و اﺛرات مثبت مخدری را کمتــر گزارش کردند.
مقایســﮥ مصرف  BNxو متادون 4�5 ،ســال پﺲ
از شــروع درمان هم انجام شــد .بــا 73درﺻد از
شــرکتکنندگان مصاحبه شد و از آنها خواسته
شــد نمونه ادرار ارائه دهند .مصــرف مواد مخدر
در بین شــرکتکنندگانی که  BNxمصرف کرده
بودند ،بهطور قابلتوجهی بیشتر بود؛ علت اﺻلی
به دلیل مشــارکت کمتر در درمان بــود .میزان
مرگومیــر بین دو وضعیت متفــاوت نبود .البته
باید آزمایشهای بالینی بیشتری برای تفاوت در
مرگومیر انجام شــود .تحقیقی در استرالیا برای
بررســی مرگومیر در اﺛر مصرف دوز بیشازحد
بــر روی  32,033نفر انجام شــد .نتایﺞ تحقیق
به شــرح ذیل اســت :مرگومیر در هنگام شروع
درمان با متادون در مقایسه با بوپرنورفین بهطور
قابلتوجهی بیشــتر بود؛ در طــول درمان هیﭻ
تفاوتی نداشــتند؛ در مــاه پﺲ از تــرک درمان
مرگومیر ناشی از مواد مخدر در مصرفکنندگان
متادون بهطور درخور توجهی کمتر بود.
NALOXONE

نالوکسان نوعی آنتاگونیســت مواد مخدر است.

نالوکســان داخل رگی یا عضالنی در زمان کوتاه
اﺛرات مخدر را بهبود میدهد .بهطورمعمول برای
برطرف کردن مصــرف بیشازحد مــواد مخدر
اســتفاده میشــود .تهیه کیت مصرف در خانه
) (naloxone THNبرای تزریق به مصرفکنندگان
مواد مخدر ،بهعالوه آموزش چگونگی اســتفاده و
مدیریت وضعیت اضﻄــراری مصرف بیشازحد
در بسیاری از کشــورها انجام میشود .هدف این
اســت که تلفات مصرف بیشازحــد مواد مخدر
کاهش یابد .دلیل اﺻلی این است که اغلب مصرف
بیشازحد در حضــور دیگران اتفــاق میافتد و
ناظران غالباً برای برطرف کردن مصرف بیشازحد
اقداماتی انجام میدهند؛ اما این ناظران همیشــه
آگاهی کافی ندارند .جمعیت هدف تمایل زیادی
برای شــرکت فعاالنه با احیای اضﻄراری نشــان

داده اســت .پروژههای  THNاستفاده اورژانسی از
حدود 10درﺻد نالوکســان توزیﻊشده را گزارش
میکنند .اخیرا ً بهداشت عمومی برادفورد  -هیل
دو تحقیق انجام داده اســت که بر اساس شواهد
منتشرشده از طیف وســیعی از منابﻊ انجام شده
است .این تحقیقها نشــان میدهند  THNخﻄر
مرگومیر به دلیل مصــرف بیشازحد را کاهش
میدهد .توســعه اســﭙریهای بینی غلیﻆشدۀ
نالوکسون )سه محصول مختلف اکنون در سﻄﺢ
جهان استفاده میشــوند( میتواند باعﺚ افزایش
مقبولیت گستردهتر  THNشود .دوز استفادهشده
در اتاق اورژانﺲ و آمبوالنﺲ  0�4میلیگرم است
که اغلب عضالنی و بــا دوز تکرار )در ﺻورت لزوم(
تجویز میشود .تمام کیتهای  THNشامل بیش
از یک دوز است )بهطورمعمول یک بسته دوقلو(.
اســﭙریهای بینی جدید نالوکســان با دوزهای
مختلف از  1تا  4میلیگرم در هر اســﭙری ،تقریباً
50درﺻد فراهمی زیستی را ارائه میدهد .در مورد
اســتفاده از  THNچیزهای زیادی برای آموختن
وجود دارد .تنوع مشکالت داروی محلی ،مانند در
دسترس بودن فنتانیل در آمریکای شمالی ،ممکن
است به معنای مصرف دوزهای بیشتر نالوکسان
باشد .دوزهای بیشتر نالوکســان میتواند باعﺚ
قﻄﻊ ناگهانی مصرف در مصرفکنندگان وابسته
شــود؛ بنابراین روش تیتراســیون دوز با شروع
دوزهای اندک در سایر کشورها پیشنهاد میشود.
برخی از مدافعــان بر تضعیف تنفســی و تﺄمین
تنفﺲ کمکی تمرکز میکنند؛ درحالیکه برخی
دیگر آموزشهــای کاملتــری ،ازجمله احیای
قلبیریوی ،ارائه میدهند .طرحهای  THNمعموالً
بر اهمیت تماس سریﻊ با آمبوالنﺲ در کنار تنفﺲ
کمکی تﺄکید میکنند .هزینﮥ زیاد اغلب مانﻊ تهیه
 THNمیشــود .در برخی از کشــورها ،کیتهای
 THNبــدون هیﭻگونــه هزینهای به افــراد داده
میشود؛ درحالیکه در ســایر کشورها افراد ملزم
به پرداخت هزینﮥ یارانهای یا تمام قیمت هستند.
خود نالوکســان ارزان اســت که بــا آمﭙولهای
نالوکســان یــک دالر قیمــت دارد؛ درحالیکه
فرموالسیون جدیدتر میتواند ﺻدها دالر قیمت
داشته باشد.

کدام دارو برای کدام بیمار؟

شواهد استواری برای اﺛربخشــی بیشتر متادون
در حفﻆ افراد در درمان ســاختاری وجود دارد .از

مزایای بارز بوپرنورفین و نالترکسون این است که
برای تجویز نظارتشــده ،نیازی به حضور روزانه
ندارند  .این نکتهای باارزش برای افرادی است که
از امکان کمتری برای درمان ساختاری دارند .در
حال حاضر هیﭻ مدرکی بــرای پیشبینی اینکه
کدام بیمار از کــدام دارو نتیجــه بهتری خواهد
گرفــت ،وجود نــدارد .راهنمای اﺻلــی ترجیﺢ
بیمار اســت .روش مﻄلوب برای درمان روشــی
انعﻄافپذیر اســت که مﻄابق با پاســﺦ بیمار به
درمان ،شرایط پزشکی و درمان را تنظیم میکند.
اﺛبات شده اســت مراقبت پلهای به اندازه شروع
درمان بــا متادون مﺆﺛر اســت .در مراقبت پلهای
بیمار شــروع به درمان با بوپرنورفین میکند؛ اما
در ﺻورت پاسﺦ نگرفتن سریعاً درمان با متادون را
آغاز میکند .تحقیقی در فرانسه تﺄیید کرد کسانی
که به بوپنورفین پاسﺦ ندادهاند و سﭙﺲ متادون را
جایگزین کردهاند ،بهطــور درخور توجهی بهبود
یافتهاند .در افرادی که به متادون پاسﺦ نمیدهند
انتقال به درمان با کمک هروئین ) (HATمیتواند
منجر به بهبود نتایﺞ شود.

نتیجهگیری

متــادون بهتریــن اﺛربخشــی را دارد؛ همﭽنین
بوپرنورفین و نالتروکســون شواهدی از اﺛربخشی
دارنــد .هرکدام مزایــای متفاوتــی دارند و همه
گزینههای مهم درمانی هســتند .شــواهدی در
مــورد اینکه آیا فرمولهای جدیــد و با ماندگاری
زیاد بوپرنورفین و نالترکســون از مزایای متفاوتی
برخوردار هستند ،هنوز در دسترس نیست .برخی
معتادان تزریقی کــه درمانهای معمولی چندان
تﺄﺛیری بر آنها نــدارد ،از درمان شــدیدتر HAT
اســتفاده میکنند .دادن نالوکســان به معتادانی
که در حال حاضر تحت درمان نیســتند ،ممکن
اســت یکی از اقدامات برای کاهش تلفات مصرف
بیشازحد باشــد .گسترش دسترســی به درمان
با متادون از طریق اجــازه دادن به تجویز متادون
در مراقبتهــای اولیــه و توزیــﻊ در داروخانهها
مفیدتریــن روش پیشــنهادی برای گســترش
دسترســی به درمان مﺆﺛر در ایاالتمتحده است؛
کشوری که در حال حاضر درمان با متادون در آن
بسیار محدودتر از بسیاری از کشورهای دیگر است.
با توجه به اﺛربخشی بیشتر متادون در نگهداشتن
افراد در درمان ،به نظر توﺻیهای مفید باشد.
ماهنامه بهداشت /مردادماه 1399
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بررسی تأثير آنتیبيوتيک در
بيماران با سطح باالی آنتیژن
اختصاصی پروستات )(PSA
بر اساس مقالهای مروری)(systematic review

Antibiotic therapy in patients with high prostate- specific antigen: Is it worth considering? A systematic review
Diaa-Eldin Taha, Omar M. Aboumarzouk, Islam Osama Koraiem & Ahmed A. Shokeir
ARAB JOURNAL OF UROLOGY. 2020, VOL. 18, NO. 1,1–8

هدف :بررسی اینکه آیا درمان با آنتیبیوتیک میتواند نیاز بیمارانی را که سطح باالی
آنتیژن اختصاصی پروستات ( )PSAدارند ،به بیوپسی پروستات برطرف کند.
روشها :تعداد بیوپسی پروستات در مردانی با سطح باالی آنتیژن اختصاصی پروستات
افزایش یافته است که در این مقاله بررسی شده است .در این بررسی از مقاالت مروری
منظم و فراتحلیلها ( )PRISMAو کتاب کوکران استفاده شده است.
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نتایج :این مقالــه حاﺻل از  42مﻄالعه اســت
که از این تعــداد ،یازده مقاله بــه دلیل نامربوط
بودن اطالعات کنار گذاشــته شــدند .بیشــتر
این مﻄالعات گذشــته نگر هســتند .نه مﻄالعه
آزمایش بالینی کنترلشــدۀ شانســی هستند.
هفت مﻄالعــه آزمایش آیندهنگر غیر شانســی

Antibiotic therapy in patients with high prostate- specific antigen: Is it worth considering? A systematic review

هســتند .طیف ســنی بیماران از  51تا  95سال
بوده است .آنتیبیوتیکهای استفادهشده غالباً
افلوکساســین و سیﭙروفلوکساســین هســتند
که یا بهﺻورت ترکیبی بــا داروهای ضدالتهاب
غیراستروئیدی ) (NSAIDیا جداگانه برای  2الی
 8هفته تجویز شــدهاند .همــه مﻄالعات بر روی
ســﻄﺢ آنتیژن اختصاﺻی پروستات ) (PSAکه
محدودهای بین  4تا 10 ng/mlداشــته اســت
انجام شده اســت .اگرچه درمان با آنتیبیوتیک
باعﺚ عادی شدن ســﻄﺢ  PSAدر تعداد زیادی از
بیماران ) 16تا  59درﺻد( شــده است ،در تعداد
زیادی ) 17تا  80درﺻد( نیز باعﺚ کاهش سﻄﺢ
 PSAشده است .در بیمارانی که تﻐییری در سﻄﺢ
 PSAایجاد نشده یا کاهش یافته است ،به ترتیب
کارسینوما در  52-40درﺻد و  7�2-7�3درﺻد
یافت شده اســت .در افرادی با سﻄﺢ  PSAکمتر
از  4نانوگرم بر میلیلیتر سرطان تشخیص داده
نشد.
:
نتیجهگیــری آنتیبیوتیک ازنظــر بالینی در
درمان بیمارانی با ســﻄﺢ آنتــیژن اختصاﺻی
پروستات ) (PSAباال سودمند است .کاهش دادن
یا نرمال کردن ســﻄﺢ  PSAبعد از درمان پزشکی
بهوسیله آنتیبیوتیکها )چه همراه با NSAIDها
چه بهﺻــورت جداگانه( به مدت بیش از دو هفته
میتواند از بیوپســیهای پروستات غیرضروری
جلوگیری کنــد .آنتیبیوتیکدرمانی در افرادی
با  PSAبیشتر از 20 ng/mlتﺄﺛیر بیشتری دارد.

مقدمه

در معاینات روزانــه ،برخی از اورولوژیســتها
اغلب پیش از بیوپســتی پروســتات در مردانی
که بهتازگی افزایش ســﻄﺢ  PSAخون داشتهاند
بهمنظــور کاهش ســﻄﺢ  PSAو کاهــش انجام
بیوپســیهای غیرضروری ،آنتیبیوتیک تجویز
میکنند .اگرچه برخــی گزارش کردهاند درمان
با آنتیبیوتیکها یا هیﭻ تﺄﺛیر مشــخصی بر روی
سﻄﺢ  PSAندارد یا ســﻄﺢ  PSAکاهشیافته بعد
از آنتیبیوتیکتراپی ،به معنی کاهش ریســک
سرطان پروستات نیست.
بیوپسی پروستات روشی ناســالم است .التهاب
پروستات ) (prostatitisمعموالً در بیوپسیهای
انجامشــده با ســوزن گزارش میشــود 65 .تا
 70درﺻــد بیماران با ســﻄﺢ غیرنرمال  PSAکه
بیوپسی میشوند به سرطان مبتال نیستند .بعد

از پیگیریهای دوســاله بالینی و بیوشــیمیایی
مردانی که دارای عالئم هستند ،با سﻄﺢ  PSAباال
 (DRE )digital rectal examنرمــال و درنهایت
آزمایش مجدد ســﻄﺢ نرمال  ،PSAمیتوانند با
اطمینان بیوپسی پروستات را انجام ندهند.
در ایــن مقالــه بررســی میشــود آیــا
آنتیبیوتیکتراپــی میتواند در افــرادی که با
افزایش ســﻄﺢ  PSAمواجه هســتند ،عفونت را
از تشــخیصهای افتراقی حذف کند؛ اگر چنین
شــود میتوان از انجام بیوپسیهای غیرضروری
جلوگیری کرد .در این مقاله بــه بیماران دارای
نشانگان دستگاه تناسلی تحتانی ) ،(LUTSدارای
 ،DREآزمایــش ادرار نرمال و ســﻄﺢ باالی PSA
میپردازیم

روشها

معیارهای ورود مقاالت به بررسی:
 تمام بررسیها به تﺄﺛیر آنتیبیوتیکتراپی
در بیماران با سﻄﺢ  PSAباال میپردازند؛
 مﻄالعات چاپشــده به زبان انگلیسی در
طول سالهای  1980 -2018است.
معیارهای خروج مقاالت از بررسی:
 بررســی بر روی حیوانات و گزارشهای
موردی )(case report؛
 بررســیهای انجامشده بر روی بیماران با
سﻄﺢ  PSAباال بدون دریافت آنتیبیوتیک.

دو محقــق تمام مقــاالت را از ازنظر مﻄابقت
بــا معیارهــای ورودی بررســی کردند .هر
محقق بهﺻورت مســتقل مقاالت ورودی را
انتخاب کرده اســت .اختالفنظر بین مقاالت
استخراجشدۀ نویســندگان ،با رأی جمعی یا
نظر نویسندۀ سوم برطرف شد.

استخراج اطالعات و تحلیل دادهها

هــدف بررســی اﺛــر و ایمنــی اســتفاده از
آنتیبیوتیکتراپــی در کاهــش  ،PSAبهمنظور
جلوگیــری از انجام بیوپســیهای پروســتات
غیرضروری اســت .متﻐیرهای استخراجشــده
از هــر مﻄالعه به شــرح ذیل اســت :دموگرافی
بیمــاران؛ نــوع آنتیبیوتیکها؛ مــدت مصرف
آنتیبیوتیکها؛ استفاده کردن یا استفاده نکردن
از NSAIDهــا همراه بــا آنتیبیوتیــک؛ کاهش

سﻄﺢ  PSAپﺲ از آنتیبیوتیکتراپی؛ نرخ انجام
بیوپسی پروستات پﺲ از آنتیبیوتیکتراپی.

ویژگیهای بررسیهای ورودی

در این مقاله از دادههای  31بررسی استفاده شده
اســت که بین ســالهای  1995تا  2018چاپ
شدهاند و شــامل  4682بیمار با طیف سنی -95
 51سال هستند.

نوع و مدتزمان استفاده از
آنتیبیوتیک

مدتزمان اســتفاده از آنتیبیوتیک ،در بعضی
از مﻄالعات  2الی  4هفته و بعضی دیگر هشــت
هفته تجویز شــده اســت .در شــش بررسی از
افلوکسسینشش بررســی از سیﭙروفلوکساسین
 500 mgو پنــﺞ بررســی از لووفلوکساســین
اســتفاده شده اســت .شش بررســی از ترکیب
NSAIDهــا همــراه بــا آنتیبیوتیک اســتفاده
کردهاند .هوآنــگ و همکاران عصارههای گیاهی
 Ningbitaiو کﭙســول  Yunnan Baiyaoرا
به درمان بــا آنتیبیوتیــک افزودنــد .مگریو و
همکاران سیﭙروفلوکساســین  500 mg/dayو
آزیترومایسین  500 mg/dayرا ترکیب کردند.

تأثیر استفاده از آنتیبیوتیکها

هیﭻ تﻐییــر معنــاداری بیــن گروهــی که از
لووفلوکساســین و سیﭙروفلوکساسین استفاده
کردهاند ،وجود نداشت.
 Shtrickerو همــکاران  135بیمار را بررســی
کردند 65 .نفر از بیماران آنتیبیوتیکها استفاده
کردهاند و  70نفر اســتفاده نکردهاند .سﻄﺢ PSA
در 60درﺻد از هر دو گروه کاهش داشــته است؛
همﭽنین در 25درﺻد از هر دو گروه ،ســرطان
درنتیجﮥ بیوپســی پروستات گزارش شده است.
در هــردو گــروه 40درﺻد هیﭻگونه کاهشــی
در ســﻄﺢ  PSAنداشــتند .ســرطان پروستات
فقــط در دو بیمار )12درﺻد( کــه آنتیبیوتیک
دریافت کرده بودند ،یافت شــد؛ اما در هشــت
بیمــار )42درﺻد( کــه آنتیبیوتیــک دریافت
نکرده بودند ،یافت شــد .ســﻄﺢ  PSAپﺲ از 45
روز ،ﺻرفنظر از مصــرف آنتیبیوتیک ،با تکرار
اندازهگیری کاهش یافته بود.
در مﻄالعه لی و همکارانش  213بیمار بررســی
شــدند 215 .بیمار )52درﺻد( یافتههایی مبنی
ماهنامه بهداشت /مردادماه 1399
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طــب روز
بر مثبت بودن آزمایشهای  EPSو  VB3داشتند.

بعد از هشت هفته اســتفاده از آنتیبیوتیکهای
فلوروکینولون 53 ،بیمار به دلیل عادی شــدن
سﻄﺢ  PSAاز انجام بیوپسی منﻊ شدند.

تأثیر نداشتن آنتیبیوتیکها بر سطح :PSA
عفونت هیﭻ تﺄﺛیر مشــخصی بر سﻄﺢ  PSAسرم
) (tPSAیا درﺻد ) PSA free ( fPSAنداشته است.
تﻐییرات  tPS،fPSAو  Free/total PSAو نســبت
) (f/tPSAقبل و بعد مصرف آنتیبیوتیک تفاوت
آماری چشــمگیری نداشته اســت ). (0,05<P
هیﭻ ســودی در تجویز آنتیبیوتیک در ســﻄﺢ
 PSAاولیﮥ  4-10 ng/mlبدون مدرک مشــخصی
از التهاب ،وجود ندارد.

بررسی سطح PSA

تمام بررسیها بر روی سﻄﺢ  PSAدر محدودهی
 4-10 ng/mlتمرکز کردهاند .برخی از بررسیها
سﻄﺢ  PSAکمتر از  4 ng/mlو برخی دیگر بیشتر
از  10 ng/mlرا ارزیابی کردهاند .بیشتر بررسیها
تﺄﺛیر آنتیبیوتیک بر روی التهاب حاد پروستات
را نشــان میدهند؛ درحالیکه بعضی دیگر تﺄﺛیر
آن بر روی نوع مزمن التهاب را نشان میدهند.
 Moroteو همکارانش تﻐییرات خوشخیم بافتی
بدون التهاب همراه با پروســتاتیت مزمن یا حاد
را ارزیابی کردهاند؛ درحالیکه دیگر بررسیها بر
روی بیمارانی با عالئم عفونت دســتگاه تناسلی
تحتانی با آزمایش ادرار نرمال تمرکز داشــتهاند.
سه بررسی از آنتیبیوتیک اســتفاده نکردهاند؛
اما میزان عفونت بعد از خارج کردن پروستات را
بررسی کردهاند.

مقدار کاهش سطح PSA

سﻄﺢ  PSAدر طیف بزرگی از بیماران ) 16تا 59
درﺻد( نرمال شد؛ همﭽنین سﻄﺢ  PSAدر طیف
بزرگی از بیماران ) 17تا  80درﺻد( کاهش یافت.
در بررســی Dirimو همکاران ،ســﻄﺢ  PSAپﺲ
آنتیبیوتیکتراپی در  47نفر از  85بیمار کاهش
یافت؛ همﭽنین نســبت  f/tPSAدر  21نفر از 47
نفر یا کاهش یافت یــا تﻐییری نکرد؛ درحالیکه
در  26نفر از آنها افزایش یافت .ســﻄﺢ  PSAدر
 38نفر از بیماران پﺲ از درمان با آنتیبیوتیکها
افزایش یافت .نسبت  f/tPSAدر  20نفر از این 38
بیمار یا کاهش یافت یا تﻐییری نکرد و در  18نفر
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آنها افزایش یافت.
در بررســی  Toktasو همکاران تﻐییرات درخور
توجهی در مقدار ) PSAاز  4�69 ng/mlو  4�58تا
 (5�31 ng/mlوجود داشت که ناشی از درمان با
آنتیبیوتیکها است.
در مﻄالعــهی  Kyungو همــکاران غلظــت PSA
ا) (PSADبعــد از آنتیبیوتیکتراپــی در  23بیمار
از  40بیمار با ســابقهی  PSAباال ،بــه حالت نرمال
بازگشت.بهطوردرخورتوجهیمیانگینسﻄﺢPSA
بعد از درمان در33�8درﺻد افراد ،از 8�12 ng/ml

) (24�8-4�02بــه (12�94-1�35) 5�37 ng/ml
کاهش یافت؛ همﭽنیــن در 36�4درﺻد بیماران
از  8�48 ng/mlبــه  5�39 ng/mlکاهــش یافت.

در مﻄالعــهی  Wangو همکاران پــﺲ از چهار
هفته درمان میانگین سﻄﺢ  PSAاز 6�24 ng/ml
به  4�58 ng/mlکاهش یافت.
در بررســی  Toktasو همــکاران نیــز تﻐییرات
درخور توجهی ناشــی از درمان دیده شد )از �ng
 5�31 mlبه  4�69 ng/mlو .(4�58

Antibiotic therapy in patients with high prostate- specific antigen: Is it worth considering? A systematic review

نرخ کارسینوما و اجتناب از انجام
بیوپسی پروستات

کارسینوما به ترتیب در  40-52درﺻد و -20�3
 7�7درﺻــد افرادی که تﻐییری در ســﻄﺢ PSA
نداشتهاند و سﻄﺢ  PSAآنها کاهش داشته است
یافت شد .هیﭻ سرطانی در کسانی که  PSAکمتر
از  4 ng/mlداشتهاند ،گزارش نشده است؛ اگرچه

هنوز احتمال بروز سرطان پروستات در بیمارانی
با سﻄﺢ  PSAکمتر از  2�5 ng/mlوجود دارد.
بررسیهای پاتولوژیکی بیوپسیهای پروستات
بعد از آنتیبیوتیکتراپی به شــرح ذیل است :در
 20�9-25�2درﺻد بیماران ســرطان پروستات
مشــاهده شــد؛ در  57�7-74�4درﺻد بیماران
عفونت مزمن مشاهده شد؛ در  4�7-21�8درﺻد
بیماران هیﭙرپالزی خوشخیم ) (BPHمشاهده
شد.
 Azabو همکاران اذعــان کردهاند در  142بیمار
نتایﺞ درمان با آنتیبیوتیک و NSAIDها به شرح
ذیل است :سرطان پروستات 12درﺻد ) 3بیمار
از هر  25بیمار( در بیماران با سﻄﺢ  PSAکمتر از
2�5 ng/ml؛ 12�7درﺻــد ) 6بیمار از  47بیمار(
در بیماران با ســﻄﺢ  PSAبیشتر از  2�5و کمتر از
ng/ml 4؛ 30درﺻد ) 21بیمــار از  70بیمار( در
بیماران با سﻄﺢ  PSAبیشتر از .4 ng/ml
 Shtrickerو همکارانــش به میزان تشــخیص
ســرطان در بیمارانی بــا  4-10 PSA ng/mlکه
برخــی آنتیبیوتیک دریافت کــرده بودند )65
بیمار( و برخی دریافت نکــرده بودند ) 70بیمار(
پرداختند .درﺻد تشــخیص ســرطان بهوسیله
بیوپسی در افرادی که کاهش سﻄﺢ  PSAداشتند
به شرح ذیل اســت :در گروهی که آنتیبیوتیک
مصرف کــرده بودند 12درﺻــد ) 2بیمار از 17
بیمار(؛ در گروهی که آنتیبیوتیک مصرف نکرده
بودند 42درﺻد ) 8بیمار از هر  19بیمار(.
در بررســی  Kaygisizو همــکاران میزان ابتال به
سرطان پروســتات در 10�8درﺻد از افرادی که
 PSAآنها بین  4-10 ng/mlبوده ،گزارش شــده
اســت؛ درحالیکه در افرادی با  PSAکمتر از �ng
 ml4اینچنین نبوده است.
در بررســی  Yooو همــکاران ،از بین  237بیمار
برای  50نفر بیوپسی پروســتات انجام شد که از
بین آنها فقط در یک بیمار )2درﺻد( ســرطان
پروستات تشخیص داده شد.
در مﻄالعهی  Baltaciو همــکاران ،در 17درﺻد

مردان tPSA ،بعد از درمان به زیر  4 ng/mlکاهش
یافت .از این تعداد پنﺞ نفر بر اســاس بیوپسی به
سرطان مبتال بودهاند.
در مﻄالعــهی  Leeو همــکاران درﺻد کلی ابتال
به سرطان پروســتات در بیمارانی با  EPSیا VB3
منفی20�7 ،درﺻد و در بیمارانی با نتایﺞ مثبت
3�3درﺻد بوده است.

بحث

بحــﺚ دربــاره مقــدار آنتیبیوتیکهــا برای
کاهش ســﻄﺢ PSAهای باالتر وجود دارد .برخی
از اورولوژیســتها در معاینــات روزانــه خود
آنتیبیوتیــک بــرای بیمارانی که قصــد انجام
بیوپســی دارند و بهتازگی ســﻄﺢ  PSAآنها باال
رفته اســت ،تجویز میکنند .کاهش  PSAبعد از
مصرف آنتیبیوتیکهــا میتواند بیمارانی را که
نیاز به بیوپســی ندارند ،شناســایی کند .برخی
از محققــان دریافتنــد درمان بــا آنتیبیوتیک
میتواند افزایش  PSAناشــی از التهاب را کاهش
دهد؛ ازاینرو به کاهش بیوپسیهای غیرضروری
کمــک کنــد .برخی دیگــر معتقدنــد مصرف
آنتیبیوتیک هیﭻ تﺄﺛیر مشــخصی در ســﻄﺢ
 PSAنــدارد و کاهش ســﻄﺢ  PSAبعد از مصرف
آنتیبیوتیک به معنای کاهش ریســک سرطان
پروستات نیست.
آنتیبیوتیکهــا میتوانند بــرای  2الی  4هفته
یا  6الی  8هفته تجویز شــوند .نوع آنتیبیوتیک
بــر اســاس حساســیتهای محیﻄــی تعیین
میشــود .فلوروکینولونها پراستفادهترین نوع
آنتیبیوتیکها هستند.
باید قبــل از آنتیبیوتیکتراپی در افرادی با PSA
بــاال ،وجود عفونت ﺛابت شــود .وجــود عفونت
میتواند از طریق  ،EPSنشانههای پروستاتیت یا
التهاب پروستات مزمن یا حاد و تشخیص التهاب
بعد از برداشتن پروستات اﺛبات شود .سﻄﺢ PSA
مناســب برای آنتیبیوتیکتراپی 4-10 ng/ml
اســت .برخی از مﻄالعات  PSAکمتر از 4 ng/ml
و برخی بیشــتر از  10 ng/mlرا بررسی کردهاند.

برای بیمارانی که از ســﻄﺢ  PSAاز محدوده مجاز
بیشتر است ،درمان قﻄعی نباید به خاطر درمان
با آنتیبیوتیک بــه عقب بیفتد .بعــد از درمان
با آنتیبیوتیکهــا ،ســﻄﺢ  PSAاز 16درﺻد تا
59درﺻد به حالت نرمال بازمیگردد .گذشته از
این ســﻄﺢ  PSAاز  17-80درﺻد کاهش داشته
است یا دستکم بیش از 20درﺻد کاهش داشته
است .به نظر میرســد استفاده از نسبت f/tPSA
نسبت به  tPSAبرای تشخیص سرطان پروستات
در بیمارانی که آنتیبیوتیــک دریافت کردهاند
مﺆﺛرتر باشد.
میزان تشــخیص ســرطان بعــد از درمــان با
آنتیبیوتیــک بیــن  2-29درﺻد بوده اســت.
کارسینوما در  40-52درﺻد بیمارانی که کاهش
 PSAنداشتهاند ،یافت شد؛ درحالیکه در -20�3
 7�7درﺻد از بیمارانی که کاهش  PSAداشتهاند،
یافت شــد .در مورد یافتههای پاتولوژیک بعد از
آنتیبیوتیکتراپی ،ســرطان پروستات تنها در
 20�9-25�5درﺻــد یافت شــد؛ درحالیکه به
ترتیب عفونت مزمــن و هایﭙر پالزی خوشخیم
پروســتات در  50�7-74�4درﺻد و 4�7-21�8
درﺻد یافت شد.
PSA
سرطان پروستات با توجه به سﻄﺢ بیمار ،به
شرح ذیل است12 :درﺻد ) 3بیمار از  25بیمار(
با سﻄﺢ  PSAبیشتر از 2�5 ng/ml؛ 12�7درﺻد
) 6بیمار از  47بیمار( با ســﻄﺢ  PSAبین ng/ml
2�5-4؛ 30درﺻد ) 21بیمار از  70بیمار( افرادی
با سﻄﺢ  PSAبیشتر از  40 ng/mlتشخیص داده
شده است.
این در حالی است که سرطان پروستات فقط در
 10�8-12درﺻد از بیماران با سﻄﺢ  PSAبین �ng
 4-ml10یافت شده است.

نتیجه

درمــان بــا آنتیبیوتیکهــا ازنظــر بالینی در
بیمارانی با ســﻄﺢ باالی  PSAمﺆﺛر است .کاهش
سﻄﺢ  PSAیا بازگشت آن به حالت نرمال ،بعد از
درمان با آنتیبیوتیک همراه با NSAIDها یا بدون
آنها ،به مدت دو هفته یا بیشتر میتواند از انجام
بیوپســی های غیرضروری پروستات جلوگیری
کند .درمان با آنتیبیوتیکها زمانی که ســﻄﺢ
 PSAکمتر از  20 ng/mlباشــد ،مﺆﺛرتر اســت؛
بهخصوص اگر مدرک مشخصی مبنی بر التهاب
وجود نداشته باشد.
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گردآوری و ترجمه:

دکتر علی نادری  /پزشک عمومی

دستورالعمل درمانی موسسه
ملی سالمت) (NIHدر ارتباط با
ایـن دسـتورالعملهای درمانـی بـرای آگاهی
دادن بـه پزشـکان درمورد مراقبـت از بیماران
مبتلا بـه COVID-19تهیـه شـده اسـت .از
آنجا کـه اطالعـات بالینـی در مـورد مدیریت
بهینـه  COVID-19بـه سـرعت در حـال تکامل
اسـت ،این دسـتورالعملها بـا انتشـار دادهها
و سـایر اطالعـات معتبـر بطـور مداوم بـه روز
مـی شـوند .توصیههـای ایـن دسـتورالعملها
بـر اسـاس شـواهد علمـی و نظـر متخصصین
میباشـد .هـر توصیـه شـامل دو رتبه بنـدی
اسـت :حـروف ( A، Bیـا  )Cکـه نشـان دهنده
ق�درت توصی�ه(  (�strength of recommenda
 )tionاسـت و یک شـماره رومی ( I، IIیا  )IIIکه
نشـان دهنده کیفیت شواهدی اسـت (quality
 )of evidenceکـه از آن توصیـه حمایـت مـی
کند (بـه جـدول  1مراجعـه کنید).

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻪ

ﻗﺪرت ﺗﻮﺻﯿﻪ

 :Iﯾﮏ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ  :Aﺗﻮﺻﯿﻪي ﻗﻮي در ﻣﻮرد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و/ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ

 :IIﯾﮏ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﺗﻀﺎدﻓﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ  :Bﺗﻮﺻﯿﻪي ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻮرد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪهاي ﻫﻢﮔﺮوﻫﯽ
 :IIIﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ

(جدول )1
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 :Cﺗﻮﺻﯿﻪي اﺧﺘﯿﺎري در ﻣﻮرد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ

بررسی اجمالی و طیف COVID-19
(بروزرسانی  21آپریل )2020
 پانل دســتورالعمل های درمانی COVID 19

استفاده از هیﭽگونه عاملی را برای پروفیالکسی
پیــش از مواجهــه ) (PrEPدر برابر ســندرم حاد
تنفسی شــدید کروناویروس (SARS-CoV-2) 2
خارج از کارآزمایی هــای بالینی توﺻیه نمی کند
).(AIII

 این پانل ،اســتفاده از هیﭽگونه عاملی را برای

)National Institutes of Health (NIH

پروفیالکسی پﺲ از مواجهه ) (PEPدر برابر عفونت
 ،SARS-CoV-2خــارج از کارآزمایی های بالینی
توﺻیه نمی کند ).(AIII
 این پانل ،هیﭻ تســت آزمایشگاهی اضافی و
هیــﭻ روش درمانی خاﺻی را بــرای مبتالیان به
عفونت مشکوک یا تایید شــده ی بدون عالمت
) (asymptomaticیــا پیش عالمت �(presymp
 tomatic) SARS-CoV-2توﺻیه نمی کند ).(AIII
 در حــال حاضــر ،هیــﭻ داروی بی خﻄر و
موﺛــری برای درمــان  COVID-19ﺛابت نشــده
اســت .اطالعات کافی برای توﺻیه بــه نفﻊ یا به
ضرر اســتفاده از هرگونه درمان ضد ویروسی یا
تعدیل کننده ایمنــی )(immunomodulatory
در بیماران مبتال به  COVID-19که دارای بیماری
خفیف ،متوسط ،شــدید یا بحرانی هستند وجود
ندارد ).(AIII
ٌ

مالحظات خاص در بارداری و پس
از زایمان

(بروزرسانی  12می )2020

زمان بندی زایمان
 در بیشــتر موارد ،زمان زایمان باید با توجه به
اندیکاسیون های زنان و زایمان ،فارغ از تشخیص
 COVID-19در مادر مشــخص شود .در مورد زنان
مشــکوک یا تﺄیید شــده ی  COVID-19در اوایل
بارداری که بهبود می یابند ،هیﭻ تﻐییری در زمان
معمول زایمان لزوم ندارد.
 در مــورد زنان مشــکوک یــا تﺄیید شــده
 COVID-19در سه ماهه ســوم ،منﻄقی است که
تالش کنیــد زمان زایمان را بــه تعویق بیاندازید
)در ﺻورتی که مســئله پزشــکی دیگری پیش
نیاید( تا زمانی که نتیجه آزمایش منفی گشــته و
یا محدودیت های قرنﻄینه افزایش یابد تا از انتقال
ویروس به نوزاد جلوگیری گردد.
 به طور کلی ،تشخیص  COVID-19در بارداری
اندیکاسیونی برای زایمان زودتر نیست.
 با توجه به داده های محــدود در مورد زایمان
های سزارین اولیه ،به نظر نمی رسد خﻄر انتقال
عمودی SARS-CoV-2از طریق مســیر پالسنتال
) (transplacentalوجود داشته باشد.

مدیریت  COVID-19در بارداری

 هیﭻ داروی تاییدشده ای از طرف سازمان غذا
و دارو ) (FDAبرای درمان  COVID-19وجود ندارد.
 اکثر کارآزمایی های بالینــی تا به امروز ،زنان

باردار و شیرده را از مﻄالعه خارج نمودند.
 تصمیم گیری در مورد اســتفاده از داروهایی
که برای سایر شــرایط تﺄییدشده اند ،یا استفاده از
عوامل تحت مﻄالعه برای درمــان  ،COVID-19با
توجه به ایمنی دارو و خﻄــر بیماری جدی مادر،
باید با تصمیم گیری مشترک انجام شود.
 مشــارکت یک تیــم چند رشــته ای در این
تصمیم گیری هــا ،ازجمله متخصصــان زنان و
زایمان ،پزشــکی مادر-جنین )maternal-fetal
 (medicineو متخصص اطفال توﺻیه می شود.
 ﺛبت نام زنان باردار و شیرده در کارآزمایی های
بالینی )در ﺻورت واجد شــرایط بودن( تشــویق
می گردد.

پس از زایمان
 در حال حاضرCenter for Disease Control ،
ا) and Prevention (CDCتوﺻیــه می کنــد که
تعیین جدایی یــا عدم جدایی مادر و شــیرخوار
مشــکوک یا شناخته شــده  COVID-19وی ،به
ﺻــورت موردی و بــا اســتفاده از تصمیم گیری
مشترک بین مادر و تیم بالینی انجام شود.
American College of Obstetricians and 
ا) Gynecologists (ACOGاز شــیردهی نوزادان
پشتیبانی می کند .آن ها توﺻیه می کنند زنانی
که تحت بررســی بوده ) (PUIو یــا دارای عفونت
 SARS-CoV-2تاییدشــده هســتند ،تصمیم در

مورد اینکه آیا شــیردهی توسط مادر انجام شود و
چگونه ادامه یابد ،با هماهنگی با خانواده و مراقبین
بهداشتی انجام شود.

 CDC دســتورالعمل موقــت را در مــورد
شــیردهی تدوین کرده و توﺻیــه می کند زنانی
که قصد شیردهی دارند و زنانی که بﻄور موقت از
شیرخوارشان جدا شده اند ،شیر را ترجیحا توسط
یک پمﭗ اختصاﺻی دوشیده ،قبل و بعد از پمﭙاژ
بهداشــت را رعایت نموده و یک فرد سالم را برای
خوراندن شیر به نوزاد در نظر داشته باشند.
 CDC توﺻیه می کند زنان مبتال به COVID-19

که در ارتباط نزدیک با نوزادان خود بوده و آن ها را
از سینه تﻐذیه می کنند ،باید بهداشت را به خوبی
رعایت نموده و ماسک ﺻورت بﭙوشند تا از انتقال
ویروس به نوزاد از طریق قﻄرات تنفســی هنگام
شیردهی جلوگیری کنند SARS-CoV-2 .از شیر
مادر جدا نشده است.

مالحظاتخاصدرکودکان

(بروزرسانی  21آپریل )2020

اطالعات در مورد شدت بیماری و پاتوژنز سندرم
حاد تنفسی حاد)coronavirus 2 (SARS-CoV-2
در کودکان محدود اســت .بﻄــور کلی ،چندین
مﻄالعــه اپیدمیولوژیک بزرگ نشــان می دهند
که تظاهرات بیماری در کودکان از بزرگســاالن
خفیف تر اســت ،اگرچه گزارش هایــی در مورد
کــودکان مبتال به  COVID-19وجــود دارد که به
مرقبت هایــی در حد بخش مراقبــت های ویژه
) (ICUنیاز پیدا نمودنــد .اطالعات مقدماتی CDC
همﭽنین نشــان می دهد که میزان بســتری در
بیمارستان و میزان بستری در بخش مراقبت های
ویژه در کودکان نســبت به بزرگساالن پایین تر
است .موارد شدید  COVID-19در کودکان با سن
پایین تر و بیماری زمینه ای همراه بود؛ اگرچه در
هنگام گزارش اولیه ،از تعداد قابل توجهی از موارد
در کــودکان اطالعات کاملی در دســترس نبود.
بدون ارزیابی گسترده ،ازجمله برای عالئم خفیف،
میزان واقعی بیماری شدید در کودکان مشخص
نیســت .اطالعات مربــوط به انتقــال عمودی
) (verticalپری ناتــال به نــوزادان ،به مﻄالعات
موردی کوچک با نتایﺞ متناقﺾ محدود اســت؛
برخی از مﻄالعات عدم انتقال را نشان داده اند ،در
حالی که برخی دیگر نتوانســته اند به طور قﻄعی
این احتمال را رد کنند.
هیﭻ اطالعات خاﺻی در مورد عوامل خﻄر ابتال به
بیماری شدید  COVID-19در کودکان وجود ندارد.
براساس داده های بزرگساالن و سایر ویروس های
تنفســی کودکان ،کودکان دچار سرکوب شدید
ایمنی و کسانی که بیماری قلبی-ریوی زمینه ای
دارند ،ممکن است در معرض خﻄر بیشتری برای
بیماری شدید باشــند .کودکان که عوامل خﻄر
شناخته شــده در بزرگســاالن را دارند ،از جمله
چاقی ،دیابت و فشــار خون باال نیز ممکن اســت
در معرض خﻄر باشــند؛ اگرچه هیــﭻ اطالعات
منتشرشــده ای از این ارتبــاط و داده های کافی
برای راهنمایی درمانی وجــود ندارد .همان طور
که داده هــا در مورد عوامل خﻄر بــرای بیماری
شدید پدیدار می شــوند ،ممکن است امکان ارائه
راهنمایی بیشــتر برای جمعیت هــای خاص در
معرض خﻄر باال بــرای  COVID-19و توﺻیه های
درمانی متناسب با آن ها فراهم شود.
ماهنامه بهداشت /مردادماه 1399
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همانﻄور که در باال گفته شد ،داده های کافی برای
توﺻیه به نفﻊ یا برعلیه استفاده از ضدویروس های
خاص ) (specific antiviralsیا تعدیل کننده های
سیستم ایمنی )(immunomodulatory agents
بــرای درمــان  COVID-19در کــودکان وجود
نــدارد ) .(AIIIطبقه بنــدی بیماری کــه در این
مقاله مشــخص شده اســت ،در درجه اول روی
 COVID-19در بزرگساالن متمرکز است .چندین
طــرح طبقه بنــدی مختلف بــرای طبقه بندی
بیماران مبتال به  COVID-19و ســایر عفونت های
تنفسی براساس شــدت بیماری و�یا محل اولیه
عفونت استفاده شده اســت .مالحظات عمومی
مانند بیماری زمینه ای ،شــدت بیماری ،احتمال
بروز ســمیت دارویی یا اﺛر متقابــل دارو ممکن
اســت تصمیمات مدیریت بیمــاری را به ﺻورت
موردی روشــن کند .در ﺻورت وجود کارآزمایی،
ﺛبت نام کــودکان در کارآزمایی های بالینی باید
در اولویــت قرار گیــرد .تعــدادی از داروها برای
درمان  COVID-19در بزرگساالن در حال بررسی
هستند؛

مراقبت از بیماران بدحال ()critically ill
دچار COVID-19

(بروزرسانی  12می )2020

کنترل عفونت
 برای کارکنــان مراقبت های بهداشــتی که
پروســیجرهای تولیدکننده آئروسل )aerosol-
 (generation proceduresرا بــر روی بیمــاران
مبتال به  COVID-19انجام می دهند ،پانل توﺻیه
می کند عالوه بر سایر تجهیزات محافﻆ شخصی
)به عنوان مثال دســتکش ،لباس و محافﻆ چشم
مانند شــیلد ﺻورت یا عینک ایمنــی( ،به جای
ماســک های جراحی ،از ماســک های تنفسی
آزمایش شــده ) (N95یــا ماســک های تقویت
شده ی تصفیه کننده هوا استفاده کنند ).(AIII
 پانل توﺻیــه می کند که درﺻــورت امکان،
لوله گــذاری تراشــه بــرای بیمــاران مبتال به
 COVID-19توســط ارائه دهندگان مراقبت های
بهداشتی با تجربه گسترده در مدیریت راه هوایی
انجام شود ).(AIII
 پانل توﺻیــه می کند که در ﺻــورت امکان،
لوله گذاری بوســیله ی الرنگوسکوپی ویدیویی
انجام شود.
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پشتیبانیهمودینامیکی
 پانل نوراپی نفریــن را به عنوان وازوپرســور
انتخابی اول توﺻیه می کند ).(AIII
پشتیبانیتهویه ای
 بــرای بزرگســاالن مبتال بــه  COVID-19و
نارسایی حاد تنفسی هیﭙوکسمیک حاد ،با وجود
درمان با اکسیژن مرســوم ،پانل کانوالی بینی با
جریان باال ) (HFNCرا نسبت به تهویه فشار مثبت
غیرتهاجمی ) (NIPPVتوﺻیه می کند ).(BI
 در ﺻورت عــدم وجود اندیکاســیونی برای
لوله گذاری درون تراشــه ،پانل برای بزرگساالن
مبتال بــه  COVID-19و نارســایی حاد تنفســی
هیﭙوکســمیک حاد کــه  HFNCبــرای آن ها در
دسترس نیست ،تریال  NIPPVتحت نظارت دقیق
را توﺻیه می نماید ).(BIII
 برای بزرگســاالن مبتال بــه  COVID-19که
اکســیژن مکمل دریافت می کنند ،پانل نظارت
دقیق از نظر بدتر شدن وضعیت تنفسی را توﺻیه
می کنــد؛ و در ﺻورت لــزوم لوله گــذاری ،این
عمل توسط یک پزشــک باتجربه در یک شرایط
کنترل شده انجام گردد ).(AII
COVID-19
با تهویه
 برای بزرگســاالن دچار
مکانیکی و ســندرم حاد تنفســی ) ،(ARDSپنل
توﺻیه می کند بجای حجم تهویه )(tidal volume
باال ) ،(mL/kg 8 < Vtاز تهویه با حجم کم )8-4 Vt
 (mL/kg of predicted body weightاســتفاده
گردد ).(AI
 برای بزرگســاالن با تهویــه مکانیکی دچار
 COVID-19که علیرغم تهویه بهینه ،هایﭙوکسی
مقاوم دارنــد ،پنل بجای تهویــه در وضعیت غیر
 ،Proneتهویه در وضعیت  Proneرا به مدت  12تا
 16ساعت در روز توﺻیه می نماید ).(BII
 برای بزرگســاالن با تهویه مکانیکی مبتال به
 COVID-19، ARDSشدید و هیﭙوکسیمی علیرغم
تهویه بهینه و سایر راهکارهای نجات ،پانل تریال
وازودیالتور ریــوی استنشــاقی را به عنوان یک
درمان نجــات توﺻیه می کنــد .در ﺻورت عدم
بهبود سریﻊ اکسیژن رســانی ،درمان بیمار باید
قﻄﻊ ) (taperگردد ).(CIII
 داده هــای کافــی بــرای توﺻیه بــه نفﻊ یا
بــر علیه اســتفاده روتیــن از اکسیژن رســانی
اکســتراکورپورئال ممبــران )extracorporeal
 (membrane oxygenationبرای بیماران مبتال

به  COVID-19و هیﭙوکســی مقــاوم وجود ندارد
).(BIII

دارودرمانی
 اطالعــات کافــی بــرای پانل وجــود ندارد
که به نفــﻊ یا بــر علیه درمــان ضد ویروســی
) (antiviralیــا تعدیل کننــده سیســتم ایمنی
) (immunomodulatoryدر بیمــاران مبتــال به
بیماری شدید  COVID-19توﺻیه نماید.
 در بیمــاران مبتال بــه  COVID-19و بیماری
شــدید یا بحرانی ،داده های کافی برای توﺻیه به
درمان امﭙایریک آنتی بیوتیک وســیﻊ الﻄیف در
غیاب وجود یک اندیکاســیون دیگر وجود ندارد
).(BIII

 پانــل مخالــف اســتفاده روتیــن از
کورتیکواســتروئیدهای سیستمیک برای درمان
بیماران دچار  COVID-19و تهویه مکانیکی بدون
 ARDSمی باشد ).(BIII
COVID-19
و تهویه
 در بزرگســاالن دچــار
مکانیکی و  ،ARDSداده های کافی برای توﺻیه به
نفﻊ یا برعلیه درمان کورتیکواســتروئید در غیاب
وجود اندیکاسیونی دیگر وجود ندارد ).(CI
 در بیماران مبتال به  COVID-19مبتال به شوک
مقاوم ،درمان با کورتیکواستروئید با دوز کم به عدم
درمان کورتیکواستروئیدی ترجیﺢ داده می شود
).(BII

داروهای ضدویروســی احتمالی تحت
ارزیابی برای درمان COVID-19
(بروزرسانی  12می )2020

هیﭻ دارویی توسط  FDAبرای درمان COVID-19
تایید نگردیده اســت .اگرچــه گزارش هایی در

مﻄالعاتی پزشــکی وجود داشته و مﻄبوعات ادعا
می نمایند درمــان بیماران دچــار COVID-19
توســط عوامل مختلفی موفقیت آمیز بوده ،ولی
کارآزمایی هــای بالینی قﻄعی برای تشــخیص
ایمنی و اﺛرگــذاری درمان های این بیماری مورد
نیاز است.
مدیریــت بالینی بیمــاران دچــار COVID-19
بصورت پیشــگیری از عفونت ،اقدامات کنترلی و
مراقبت های حمایتی شــامل اکسیژن کمکی و
درﺻورت نیاز ،تهویه ی مکانیکی می باشد .مانند
مدیریت سایر بیماری ها ،تصمیمات درمانی نهایتا
بین بیمار و پزشک وی ﺻورت می گیرد.

)National Institutes of Health (NIH

ضد ویروس ها
 بر اســاس داده هــای کارآزمایی های بالینی
اولیه ،پانل دستورالعمل های درمانی COVID-19
)این پانل( توﺻیه می کند  Remdesivirبه عنوان
عامل ضــد ویروســی تحقیقاتی بــرای درمان
 COVID-19در بیماران بستری با بیماری شدید،
یعنــی  94%≥SpO2در هوای محیط )در ســﻄﺢ
دریا( ،نیاز به اکســیژن کمکی ،تهویه مکانیکی یا
اکسیژن رسانی اکستراکورپورئال ممبران ،مورد
استفاده قرارگیرد ).(BI
FDA
تﺄییــد نگردیده
 Remdesivir توســط
اســت .این دارو از طریق مجوز استفاده اضﻄراری
 ،(FDA (EUA FDAدر کارآزمایی هــای بالینی یا از
طریق برنامه ی دسترسی اضﻄراری برای کودکان
و بیماران باردار در دسترس است.
 پانل Remdesivir ،را برای درمان COVID-19
خفیف یا متوســط در خارج از کارآزمایی بالینی
توﺻیه نمی نماید ).(AIII
 اطالعات بالینی کافی بــرای توﺻیه به نفﻊ یا
بر علیه اســتفاده از کلروکین ) (Chloroquineیا
هیدروکسی کلروکین )(Hydroxychloroquine
برای درمان  COVID-19وجود ندارد ).(AIII
 پانل ،مخالف اســتفاده از کلروکین با دوز باال
) 600میلــی گرم دو بار در روز بــه مدت  10روز(
برای درمان  COVID-19می باشد ).(AI
 بــه اســتثنای اســتفاده در کارآزمایی های
بالینی ،پانل مخالف استفاده از داروهای زیر برای
درمان  COVID-19می باشد:
 ترکیب هیدروکســی کلروکیــن به همراه
آزیترومایسین ) (AIIIبه دلیل احتمال سمیت.
)�Lopinavir
ا
 لوپیناویــر � ریتوناویــر
) (Ritonavir (AIیــا ســایر مهارکننده هــای
پروتئاز)HIV (HIV protease inhibitors) (AIII
به دلیل فارماکودینامیک نامﻄلوب و داده های
کارآزمایی بالینی منفی.
درمان مبتنی بر ایمنی (Immune-Based
 )Therapyتحــت ارزیابی بــرای درمان

COVID-19

(بروزرسانی  12می )2020

 اطالعات کافی بــرای توﺻیه به نفﻊ یا برعلیه
اســتفاده از پالســمای COVID-19 (COVID-19
) convalescentیــا گلبول هــای ایمنیSARS-
)CoV-2 (SARS-CoV-2 immune globulins

برای درمان  COVID-19وجود ندارد ).(AIII
 پانل دســتورالعمل های درمان COVID-10
)این پانل( مخالف اســتفاده از non-SARS-CoV-
2-specific intravenous immune globulin
ا) (IVIGبرای درمان  COVID-19می باشد ،مگر در
کارآزمایی بالینی ) .(AIIIاین امر نباید مانﻊ استفاده
از  IVIGبــرای معالجه عوارضی کــه در طول دوره
 COVID-19بوجود می آیند گردد.

 اطالعات کافی بــرای توﺻیه به نفﻊ یا برعلیه
اســتفاده از داروهای زیر برای درمان COVID-19
وجود ندارد ):(AIII
 مهارکننده هــای اینترلوکین) 1-به عنوان
مثال (anakinra
 مهار کننده هــای اینترلوکین) 6-به عنوان
مثال (sarilumab، siltuximab، tocilizuman
 به اســتثنای اســتفاده در کارآزمایی بالینی،
پانل مخالف اســتفاده از سایر تعدیل کننده های
ایمنــی ) (immunomodulatorsمانند موارد زیر
می باشد:
 اینترفــرون ) (interferons) (AIIIبه دلیل
عدم اﺛربخشــی در درمان سندرم حاد تنفسی
حــاد ) (SARSو ســندرم تنفســی خاورمیانه
) (MERSو مسمومیت.
 مهــار کننده های جانوس کینــاز )janus
) (kinase inhibitorsبه عنــوان مثــال
 (baricitinibبــه دلیل اﺛرات ســرکوب کننده
سیستم ایمنی گسترده آنها.

درمان ضد انعقــادی در بیماران مبتال به

COVID-19

(بروزرسانی  12می )2020

تست آزمایشگاهی
 در بیماران غیر بســتری دچــار ،COVID-19
در حــال حاضر هیــﭻ داده ای بــرای حمایت از
اندازه گیری مارکرهای انعقادی مانند ،D-dimer
ا) ،(Prothrombin time (PTتعــداد پالکــت و
فیبرینوژن( وجود ندارد ).(AIII
COVID-19
،
 در بیمــاران بســتری دچــار
پارامترهای هماتولــوژی و انعقادی بﻄور معمول
اندازه گیری می شــوند ،اگرچــه در حال حاضر
داده هــای کافی بــرای توﺻیه به نفــﻊ یا برعلیه
اســتفاده از ایــن اطالعات بــرای جهت دهی به
مدیریت تصمیمات جود ندارد ).(BIII
درمان ضد انعقادی و ضد پالکتی مزمن

 بیمارانــی که بــه دلیل بیمــاری زمینه ای
داروهای ضد انعقادی یــا ضد پالکت دریافت می
کنند ،در ﺻورت تشــخیص  COVID-19باید این
داروها را ادامه دهند ).(AIII
پیشگیری و غربالگری ترومبوآمبولی وریدی:
 برای بیماران غیربســتری دچار ،COVID-19
درمان ضد انعقــادی و ضد پالکتــی نباید برای
جلوگیــری از ترومبوآمبولی وریــدی ) (VTEیا
ترومبوز شریانی آغاز شود ،مگر اینکه اندیکاسیون
دیگری وجود داشته باشد ).(AIII
 بزرگساالن بســتری دچار  ،COVID-19باید
براساس اســتاندارد مراقبت ســایر بزرگساالن
بســتری ،پروفیالکســی  VTEدریافــت کنند.
تشــخیص  COVID-19نبایــد بــر توﺻیه های
پزشــک متخصص اطفال در مورد پیشگیری از
 VTEدر کودکان بستری تﺄﺛیر بگذارد ) .(BIIIبرای
جلوگیری از ترومبوز شــریانی نباید از داروهای
ضدانعقاد یا ضد پالکت در خارج از حد استاندارد
مراقبت برای بیماران بدون  COVID-19اســتفاده
نمود ).(AIII
 شــواهد وقوع  VTEدر بیماران بستری دچار
 COVID-19متنوع است .در حال حاضر ،داده های
کافی برای توﺻیــه به نفﻊ یا برعلیه اســتفاده از
ترومبولیتیک ها یا افزایش دوزهای ضد انعقادی
بــرای پیشــگیری از  VTEدر بیمــاران مبتال به
 COVID-19بستری در خارج از کارآزمایی بالینی
وجود ندارد ).(BIII
 بیماران بستری دچار  COVID-19نباید بﻄور
روتین با درمان پروفیالکسی  VTEترخیص شوند
) .(AIIIبا اســتفاده از رژیم های تﺄیید شده توسط
سازمان غذا و دارو ،پروفیالکسی طوالنی مدت از
 VTEرا می تــوان در بیمارانی که در معرض خﻄر
کم خونریزی و خﻄر باال برای  VTEقرار دارند ،طبق
پروتکل بیماران فاقــد  COVID-19در نظر گرفت
)برای دیدن جزئیــات در مورد تعریف بیماران در
معرض خﻄر  ،به متن مراجعه کنید( ).(BI
 در حال حاضر داده های کافــی برای توﺻیه
به نفﻊ یا برعلیه غربالگری روتیــن ترومبوز ورید
عمیقی در بیماران مبتال به COVID-19بدون عالئم
و نشــانه های  ،VTEبدون در نظر گرفتن وضعیت
مارکرهای انعقادی آن ها وجود ندارد ).(BIII
 برای بیماران  COVID-19بستری ،در ﺻورت
بدتر شدن سریﻊ عملکرد ریوی ،قلبی یا عصبی یا از
بین رفتن ناگهانی موضعی پرفیوژن محیﻄی باید
ماهنامه بهداشت /مردادماه 1399
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مروری بر داروها و گايدالين ها

احتمال بیماری ترومبوآمبولیک ارزیابی شود.

درمان
 بیماران مبتال به  COVID-19که دچار حادﺛه
ترومبوآمبولیک می گردند و یا به شــدت مظنون
به بیماری ترومبوآمبولیک هستند ،در زمانی که
تصویربرداری امکان پذیر نیست ،باید با دوزهای
درمانی ضد انعقادی طبق اســتاندارد مراقبت از
بیماران بدون  COVID-19درمان شوند ).(AIII
 بیمــاران مبتــال بــه  COVID-19کــه بــه
اکسیژن رســانی غشــاء اکســتراکورپورئال

)(extracorporeal membrane oxygenation

یا درمان جایگزینی کلیوی مــداوم نیاز دارند و یا
ترومبوز کاتترها یا فیلترهای اکســتراکورپورئال
دارند ،باید با استفاده از داروهای ضد ترومبوتیک
بر اساس پروتکل های رسمی استاندارد برای افراد
بدون  COVID-10درمان شوند ).(AIII
مالحظات ویژه در دوران بارداری و شیردهی
 مدیریــت درمان ضــد انعقــادی در دوران
بــارداری و زایمان نیاز به مراقبــت و برنامه ریزی
تخصصــی دارد و باید در بیماران بــاردار مبتال به
 ،COVID-19مشابه سایر شرایﻄی که در بارداری
نیاز به ضد انعقاد دارند ،مدیریت شود.
 هﭙاریــن  ،unfractionatedهﭙاریــن با وزن
مولکولــی کم و وارفارین ،در شــیر مــادر تجمﻊ
نمی یابــد و اﺛر ضد انعقادی در نــوزاد ایجاد نمی
کند .بنابراین ،می توان آنها را در زنان شــیرده با
یا بــدون  COVID-19که به پیشــگیری یا درمان
 VTEنیاز دارند ،استفاده کرد ) .(AIIIدر مقابل ،ضد
انعقادهای خوراکی با عملکرد مســتقیم به دلیل
نداشــتن داده های ایمنی به طور معمول توﺻیه
نمی شوند ).(AIII

مالحظات برخی از داروهای همزمان در
بیمارانمبتالبهCOVID-19
(بروزرسانی  21آپریل )2020

مهارکننده هــای آنزیم تبدیــل کننده
آنژیوتانســین ( )ACEو مســدودکننده
گیرنده آنژیوتانسین ()ARBs
 افــراد مبتال بــه  COVID-19کــه داروهای
مهارکننــده  ACEیا  ARBبــرای بیماریهای قلبی
عروقی )یا سایر اندیکاسیون ها( مصرف می کنند
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باید این داروها را ادامه دهند ).(AIII

 پانل دســتورالعمل های درمان COVID-19
)این پانل( ،مخالف اســتفاده از مهارکننده های
 ACEیا  ARBبرای درمــان  COVID-19در خارج از
کارآزمایی بالینی می باشد ).(AIII

کورتیکواستروئیدها

بــرای مبتالیــان بدحال بــه بیمــاری مبتال به
:COVID-19

 پانــل مخالــف اســتفاده روتیــن از
کورتیکواســتروئیدهای سیستمیک برای درمان
بیماران با تهویه مکانیکــی مبتال به ،COVID-19
بدون سندرم حاد تنفسی ) (ARDSمی باشد.
 برای بیمــاران با تهویه مکانیکــی مبتال به
 ،ARDSشواهد کافی برای توﺻیه به نفﻊ یا برعلیه
استفاده از کورتیکواســتروئیدهای سیستمیک
وجود ندارد ).(CI
 در بزرگســاالن مبتال به  COVID-19و شوک
مقاوم ،پانل توﺻیه می کند بجای عدم اســتفاده
از کورتیکواســتروئیدها ،از درمــان بــا دوز کم
کورتیکواستروئید )یعنی برگشت شوک )shock
 ((reversalاستفاده شود ).(BII
برای بیماران بستری غیر بدحال مبتال بهCOVID-19
 پانــل مخالــف اســتفاده روتیــن از
کورتیکواســتروئیدهای سیستمیک برای درمان
بیماران مبتال به  COVID-19بستری در بیمارستان
می باشــد؛ مگر اینکه در بخش مراقبت های ویژه
باشند.
برای بیماران تحت درمان با ورتیکواستروئیدهای
مزمن
 درمان بــا کورتیکواســتروئید خوراکی قبل
از تشــخیص  COVID-19برای بیماری زمینه ای
دیگری )به عنوان مثال ،نارســایی اولیه یا ﺛانویه
آدرنــال ،بیماری های روماتولــوژی( نباید قﻄﻊ
شــود ) .(AIIIبه ﺻــورت موردی ،ممکن اســت
استروئیدهای مکمل یا دوز استرس اندیکاسیون
داشته باشد ).(AIII
 کورتیکواســتروئیدهای استنشــاقی روزانه
برای بیماران مبتال به آســم و بیماری انسدادی
مزمن ریوی ) (COPDبرای کنترل التهاب مجاری
هوایــی ،نباید در بیماران مبتــال به COVID-19
قﻄﻊ شود ).(AIII
مالحظات بارداری

 کورتیکواســتروئیدهای بتامتــازون و
دگزامتازون پیــش از تولد از جفت عبور می کنند
و بنابراین به طور کلی استفاده از آن ها برای زمانی
که برای منافﻊ جنین مورد نیاز اســت ،نگه داشته
می شود ) .(BIIIســایر کورتیکواســتروئیدهای
سیستمیک از جفت عبور نمی کنند و در ﺻورت
وجود اندیکاســیون ،بارداری دلیلی برای محدود
کردن استفاده از آن-ها نیست ).(CIII
 کالﺞ زنــان و زایمان آمریــکا مخالف درنظر
گرفتن کورتیکواســتروئیدهای پیش از تولد در
اواخر بارداری ) 34هفته الی  36هفته و  6روز( می
باشد ،زیرا مزایای کورتیکواستروئیدهای پیش از
تولد در اواخر بارداری به خوبی منتشر نشده است
).(CIII

 اﺻالحــات بــرای مراقبت از ایــن بیماران
می تواند با ارزیابــی مزایای نوزادی اســتفاده از
کورتیکواســتروئید قبل از تولد در مقابل خﻄرات
آسیب احتمالی برای بیمار باردار ،شخصی سازی
گردد ).(CIII
مهارکننده های HMG-CoA Reductase
(استاتین ها)
 افراد مبتال بــه  COVID-19که برای درمان یا
پیشــگیری از بیماری های قلبی عروقی استاتین
درمانی مصرف می-کنند ،باید این داروها را ادامه
دهند ).(AIII
 پانل مخالف اســتفاده از اســتاتین ها برای
درمــان  COVID-19خــارج از کارآزمایی بالینی
می باشد ).(AIII
داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی ):(NSAIDs
 افراد مبتال به  COVID-19که به دلیل بیماری
همراه NSAID ،مصرف می کننــد ،باید همانﻄور
که قب ً
ال توسط پزشک معالﺞ خود تجویز شده بود
درمان را ادامه دهند ).(AIII
 پانــل توﺻیــه می کند که هیــﭻ تفاوتی در
استفاده از راهکارهای ضد تب )مث ً
ال با استامینوفن
یا  (NSAIDsبین بیماران با یــا بدون COVID-19
وجود نداشته باشد ).(AIII
منبﻊ:
COVID-19 Treatment Guidelines Panel.
)Coronavirus Disease 2019 (COVID-19
Treatment Guidelines. National Institutes of Health. Available at https://
covid19treatmentguidelines.nih.gov/.
Accessed [2020 may 25].
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ويژگیهای داروهای ضدويروسی
تحت ارزيابی برای درمان
COVID-19

کارآزمایی هایبالینی:
 پانل مخالف استفاده از  HCQبه عالوه AZM
برای درمان  COVID-19بجز در کارآزمایی
بالینی می باشد ).(AIII

 نیمه عمر تا  72ساعت

آزیترومایسین ()Azithromycin

)زمانیکه همراه با هیدرکسی کلروکین استفاده گردد(

اندیکاسیون هایتاییدشده یآزیترومایسین
توسط :FDA
 عفونت مایکوباکتریال )غیر توبرکولوز(
 STIs و عفونت های باکتریال مختلف
دوز رژیم ها:
روز اول  500میلی گرم خوراکی ،سﭙﺲ روزانه
 250میلی گرم خوراکی از روز 5-2
عوارض جانبی:
 اﺛرات گوارشی )مانند اسهال ،تهوع و
استفراغ(
 هﭙاتوتوکسیسیتی
مولفه هایمانیتورینگ:
 ECG اولیه � فالوآپ
 آزمایشات کبدی ،SCr ،پتاسیم ،منیزیم
احتمال تداخالت دارویی:
اﺛر افزاینده با سایر داروهایی که فاﺻله ی  QTcرا
طوالنی می نمایند )شامل  HCQو (CQ
توﺻیه ها و نظرات پانل و ارتباطات با

30

ماهنامه بهداشتl /مردادماه 1399

کلروکین ()Chloroquine

اندیکاسیون های تاییدشده توسط :FDA

 ماالریا
 آمبیازیﺲ خارج روده ای
دوز رژیم ها:
 دوز توﺻیه شده در  EUAبرای بزرگساالن
� نوجوانان با وزن ≤  50کیلوگرم :روز اول 1
گرم خوراکی ،سﭙﺲ روزانه  500میلی گرم
خوراکی برای روز  7-4روز درمان کلی براساس
ارزیابی بالینی.
 طبق  :EUAبرخی متخصصین برای GFR
>  ،mL/min 10همودیالز یا دیالیز ﺻفاقی
کاهش دوز به  50%را توﺻیه می نمایند.
برای  ،mL/min 10 < GFRکاهش دوز توﺻیه
نمی گردد.
عوارض جانبی:

 فاﺻله  QTcطوالنی،Torsades de Points ،
بلوک  ،AVآریتمی بﻄنی
 اﺛرات گوارشی )مانند تهوع ،استفراغ ،اسهال
و هﭙاتیت(
 هایﭙوگالیسمی
 همولیز )بخصوص در کمبود (G6PD
 میوپاتی
 راش
 براساس ریسک مشکالت ریتم قلبیFDA ،
درمورد استفاده از  CQبرای  COVID-19در
خارج از بیمارستان یا کارآزمایی بالینی هشدار
می دهد.
مولفه هایمانیتورینگ:
 ،CBC آزمایشات کبدی ،گلوکز خون،SCr ،
پتاسیم،منیزیم
 ECG اولیه � فالوآپ در ﺻورتی که همزمان با
داروهای طوالنی کننده ی  QTcداده شود و یا
بیماری زمینه ای قلبی وجود داشته باشد.
 آزمایش  G6PDرا انجام دهید .کلروکین
در بیماران مبتال به کمبود  G6PDتوﺻیه نمی
شود .در حالی که منتظر نتایﺞ  G6PDهستید
به جای کلروکین ،استفاده از  HCQرا درنظر
بگیرید.
احتمال تداخالت دارویی:
 اﺛر افزاینده با سایر داروهایی که فاﺻله ی
 QTcرا طوالنی می نمایند )شامل  (AZMیا
باعﺚ هایﭙوگالیسمی می گردند.
 مهارکننده ) CYP2D6متوسط(
 مهارکننده P-gp
توﺻیه ها و نظرات پانل و ارتباطات با
کارآزمایی هایبالینی:

 اطالعات کافی برای پانل وجود ندارد که
بتواند توﺻیه ای به نفﻊ یا برعلیه  CQدر درمان
 COVID-19داشته باشد ).(AIII
 پانل ،مخالف استفاده از کلروکین با دوز باال
) 600میلی گرم دو بار در روز به مدت  10روز(
برای درمان  COVID-19می باشد ).(AI
 CQ از طریق  EUAبرای بیماران بستری
دچار  COVID-19که نمی توانند از طریق
کارآزمایی بالینی به دارو دسترسی پیدا کنند،
در دسترس است.
 سمیت وابسته به دوز

هیدروکسیکلروکین
()Hydroxychloroquine

اندیکاسیون های تاییدشده توسط :FDA

 لوپوس اریتماتوز
 ماالریا
 آرتریت روماتوئید
دوز رژیم ها:
 بزرگساالن :دوزهای اولیه و نگهدارنده ی
متفاوتی در مﻄالعات یا مراقبت بالینی گزارش
گردیده است.
EUA
برای بزرگساالن
 دوز توﺻیه شده در
� نوجوانان با وزن ≤  50کیلوگرم :روز اول
 800میلی گرم خوراکی ،سﭙﺲ روزانه 400
میلی گرم خوراکی برای  7-4روز کل درمان
براساس ارزیابی بالینی.
 طبق  :EUAبرخی متخصصین برای GFR
>  ،mL/min 10همودیالز یا دیالیز ﺻفاقی
کاهش دوز به  50%را توﺻیه می نمایند.
برای  ،mL/min 10 < GFRکاهش دوز توﺻیه
نمی گردد.
 نوزادان ) ،(infantsکودکان و نوجوانان
)گزینه های دوز برای درمان ماالریا( :الف(
 13میلی گرم�کیلوگرم )حداکثر800 :

میلی گرم( خوراکی سﭙﺲ  6,5میلی گرم�
کیلوگرم )حداکثر 400 :میلی گرم( خوراکی
در  6ساعت 24 ،ساعت و  48ساعت پﺲ از
دوز اولیه؛ می توان برای طول درمان تا  5روز
تمدید نمود .ب(  6,5میلی گرم�کیلوگرم�دوز
)حداکثر 400 :میلی گرم�دوز( خوراکی BID
در روز اول ،سﭙﺲ  3,25میلی گرم�کیلوگرم�
دوز )حداکثر 200 :میلی گرم�دوز( خوراکی
 BIDبرای کل دوره درمان تا  5روز.
 شیرخواران ) :(neonatesدوز منتشر
نشده است.
عوارض جانبی:
 فاﺻله  QTcطوالنی،Torsades de Points ،
بلوک  ،AVآریتمی بﻄنی
 اﺛرات گوارشی )مانند تهوع ،استفراغ ،اسهال
و هﭙاتیت(
 هایﭙوگالیسمی
 میوپاتی
 اضﻄراب ،پریشانی ،توهم )،(hallucination
سایکوز
 واکنش آلرژیک � راش
 براساس ریسک مشکالت ریتم قلبیFDA ،
درمورد استفاده از  HCQبرای  COVID-19در
خارج از بیمارستان یا کارآزمایی بالینی هشدار
می دهد.
مولفه هایمانیتورینگ:
 ،CBC آزمایشات کبدی ،گلوکز خون،SCr ،
پتاسیم،منیزیم
 ECG اولیه
 ECG فالوآپ در ﺻورتی که همزمان با
داروهای طوالنی کننده ی  QTcداده شود
)مانند  (AZMو یا بیماری زمینه ای قلبی وجود
داشته باشد.
احتمال تداخالت دارویی:
 اﺛر افزاینده با سایر داروهایی که فاﺻله ی
 QTcرا طوالنی می نمایند )شامل  (AZMیا
باعﺚ هایﭙوگالیسمی می گردند.
 مهارکننده ) CYP2D6متوسط(
 مهارکننده P-gp
توﺻیه ها و نظرات پانل و ارتباطات با
کارآزمایی هایبالینی:
 اطالعات کافی برای پانل وجود ندارد که
بتواند توﺻیه ای به نفﻊ یا برعلیه  HCQدر

درمان  COVID-19داشته باشد ).(AIII
 پانل ،مخالف استفاده همزمان  HCQو AZM
برای درمان  COVID-19غیر از کارآزمایی
بالینی می باشد ).(AIII
 HCQ از طریق  EUAبرای بیماران بستری

که نمی توانند از طریق کارآزمایی های بالینی

به دارو دسترسی پیدا کنند ،در دسترس است.
 دفﻊ طوالنی مدت :نیمه عمر  55-40روز

 مسمومیت وابسته به دوز

لوپیناویر  /ریتوناویر

()Lopinavir / Ritonavir
دوز رژیم ها:
 بزرگساالن :لوپیناویر  400میلی گرم �
ریتوناویر  100میلی گرم خوراکی دوبار در روز
برای  14-10روز.
 شیرخواران با سن ≤  14روز با 42 ≤ PMA
هفته و کودکان با سن >  18سال :لوپیناویر
 300 mg/m2بعالوه ی ریتوناویر 75 mg/m2
)حداکثر لوپیناویر  400میلی گرم � ریتوناویر
 100میلی گرم به ازای هر دوز( خوراکی دوبار
در روز برای  7روز.
عوارض جانبی:
 تهوع ،استفراغ و اسهال
 افزایش ترانﺲ آمیناز
 طوالنی شدن فاﺻله  QTcو Torsades de
 Pointesگزارش شده است.
 افزایش فاﺻله PR
مولفه هایمانیتورینگ:
 آزمایش آنتی ژن�آنتی بادی  HIVاولیه
 سﻄﺢ سرمی ترانﺲ آمیناز
 مانیتورینگ  ECGرا هنگامی که همراه با
سایر داروهای طوالنی کننده ی  QTcمصرف
می گردد ،درنظر بگیرید.

ماهنامه بهداشت /مردادماه 1399

31

مروری بر داروها و گايدالين ها

احتمال تداخالت دارویی باال:
 لوپیناویر :مهارکننده ی  CYP3A4و
substrate

 ریتوناویر :الف(CYP3A4 > 2D6 substrate
)ج ) Potent CYP3A4 and 2D6 inhibitorب
Inducer of UGT1A1 and CYPs 1A2, 2C8,
2C9, and 2C19

توﺻیه ها و نظرات پانل و ارتباطات با
کارآزمایی هایبالینی:
 بجز کارآزمایی های بالینی ،پانل مخالف
استفاده از لوپیناویر � ریتوناویر )�Lopinavir
 (Ritonavirو سایر  HIV PIsبرای درمان
 COVID-19می باشد ).(AI
 فرموالسیون مایﻊ به ﺻورت تجاری در
دسترس است .خرد کردن قرص های لوپیناویر
� ریتوناویر ممکن است منجر به کاهش قابل
توجهی دسترسی دارو شود(Area Under the
Curve (AUC) ↓ 45%).

 در بیماران مبتال به نقص کبدی با احتیاط
مصرف شود.

رمدسیویر ()Remdesivir
)داروی تحقیقاتی(

رمدســیویر توســط  FDAتایید نشده اســت؛ با
این حال بوســیله ی  ،EUSکارآزمایــی بالینی یا
برنامه دسترسی اضﻄراری ســازنده در دسترس
می باشد.
دوز رژیم ها:
 در بیمارانی که در کارآزمایی بالینی شرکت
می کنند :دوز مﻄابق پروتکل کارآزمایی
بالینی
 دوز پیشنهادی در  EUAbبرای بزرگساالن و
کودکان با وزن ≤ 40کیلوگرم
نیاز به تهویه مکانیکی تهاجمی و�یا :ECMO
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 200 میلی گرم  IVطی  120-30دقیقه برای
 1دوز در روز اول ،به دنبال آن  100میلی گرم IV
روزانه طی  120-30دقیقه در روز  2تا روز 10
بدون نیاز به تهویه مکانیکی تهاجمی و�یا :ECMO
 200 میلی گرم  IVطی  120-30دقیقه

برای  1دوز در روز اول ،به دنبال آن  100میلی
گرم  IVروزانه طی  120-30دقیقه در روز 2
تا روز  .5در ﺻورت عدم بهبود بالینی ،ممکن
است درمان تا  5روز دیگر تمدید شود )کل
درمان مدت زمان  10روز(.
 دوز پیشنهادی در  EUAbبرای بیماران
کودکان با وزن  3,5تا > 40کیلوگرم

نیاز به تهویه مکانیکی تهاجمی و�یا :ECMO
 5 میلی گرم�کیلوگرم  IVطی 120-30
دقیقه برای  1دوز در روز اول ،به دنبال آن 2,5
میلی گرم�کلوگرم روزانه طی  120-30دقیقه
در روز  2تا روز 10
بدون نیاز به تهویه مکانیکی تهاجمی و�یا :ECMO
 5 میلی گرم�کیلوگرم  IVطی 120-30
دقیقه برای  1دوز در روز اول ،به دنبال آن 2,5
میلی گرم�کلوگرم روزانه طی  120-30دقیقه
در روز  2تا روز  .5در ﺻورت عدم بهبود بالینی،

ممکن است درمان تا  5روز دیگر تمدید شود
)کل درمان مدت زمان  10روز(.
عوارض جانبی:
(
)
AST
ALT
درجه  1یا ، 2
 افرایش گذرا در یا
معموالً بعد از چند روز درمان
 طوالنی شدن خفیف و برگشت پذیر PT
بدون تﻐییر  INRیا اﺛرات کبدی
 حمل کننده ی دارو(drug vehicle)،
 SBECDاست که با سمیت کلیوی در ارتباط
است .پتانسیل تجمﻊ  SBECDدر بیماران مبتال
به نقص متوسط تا شدید کلیوی وجود دارد.
 عالئم گوارشی )مثل تهوع ،استفراغ(
مولفه هایمانیتورینگ:
 بر واکنش های تزریق نظارت نمایید.

 عملکرد کلیه و کبد
 اگر ) mL/min 30> GFRیا تحت درمان
دیالیز( و یا اگر  ASTیا  ALTبیش از  5برابر
حداکثر نرمال باشد RDV ،را تجویز نکنید.

احتمال تداخالت دارویی:

 بعید است که سﻄﺢ  RDVبه طور قابل
توجهی توسط آنزیم های CYP2C8 ، CYP2D6
یا  ،CYP3A4یا توسط انتقال دهنده های
دارویی  P-Gpیا  OATPتﻐییر کندRDV .

می تواند با القاکننده های ضعیف تا متوسط
یا با مهارکننده های قوی  CYP450 ، OATPیا
 P-gpمصرف شود.
 انتظار می رود القای شدید  P-gpمیزان RDV
را بﻄور متوسط کاهش دهد .ارتباط بالینی
سﻄﺢ پایین تر  RDWناشناخته است .استفاده
از  RDVبا القاکننده های شناخته شده ی P-gp
)مثل ،ریفامﭙین( توﺻیه نمی شود.

توﺻیه ها و نظرات پانل و ارتباطات با
کارآزمایی هایبالینی:
 بر اساس داده های کارآزمایی بالینی
مقدماتی ،پانل عامل ضد ویروسی تحقیقاتی
 RDVرا برای درمان  COVID-19در بیماران
بستری با بیماری شدید بصورت ≤ SpO2
 94٪در هوای محیط )در سﻄﺢ دریا( ،نیاز به
اکسیژن کمکی ،تهویه مکانیکی یا ECMO
توﺻیه می نماید ).(BI
 پانل  RDVرا برای درمان  COVID-19خفیف
یا متوسط در خارج از کارآزمایی بالینی توﺻیه
نمی کند ).(AIII
 RDV از طریق  EUAبرای معالجه بزرگساالن
بستری و کودکان مبتال به  COVID-19شدید
در دسترس است.
 RDV از طریق برنامه های دسترسی
گسترده برای سایر بیماران نیز در دسترس
است
)برای اطالعات بیشتر به سایت مراجعه نمایید(.

هیچ دوز تأیید شده ای برای درمان COVID-19
وجود نــدارد .دوز ذکر شــده در اینجا ،برای
اندیکاسیون های تایید شــده و یا از گزارش
تجربیات و یا کارآزمایی های بالینی است.
منبﻊ:
COVID-19 Treatment Guidelines Panel.
)Coronavirus Disease 2019 (COVID-19
Treatment Guidelines. National Institutes of Health. Available at https://
covid19treatmentguidelines.nih.gov/.
Accessed [2020 may 25].
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هيدروکسی
کلروکينسولفات
نام تجاریPlaquenil :
دسته دارویی :آمینوکینولون ،ضد ماالریا،
سرکوبکنندۀ سیستم ایمنی
شکل دارویی :قرص  200میلیگرم
موارد مصرف :ماالریا

پیشگیری

بــرای پیشــگیری از بیماری ماالریــا در مناطق
جﻐرافیاییای کــه مقاومت در برابــر کلروکین
گزارش نشده اســت 400 .میلیگرم خوراکی در
هفته ،از دو هفته قبل از مواجهه شــروع میشود و
به مدت چهار هفته پﺲ از عزیمت از منﻄقه بومی
ادامه مییابد.
دوز مبتنی بر وزن ،mg/kg 6�5 :بیشــتر از 400
میلیگرم در روز مصرف نشود.

درمانحاد

 800میلیگرم خوراکی ،ســﭙﺲ  400میلیگرم
) 310میلیگرم پایه( خوراکی در شش ساعت24 ،
ساعت و  48ساعت پﺲ از دوز اولیه.
دوز مبتنی بــر وزن ،mg/kg 13 :بیــش از 800
میلیگرم مصرف نشــود؛ پﺲازآن میلیگرم در
کیلوگرم )پایه  5میلیگــرم در کیلوگرم( ،بیش از
 400میلیگرم )پایه  310میلیگرم(  PO ،در شش
ساعت 24 ،ساعت و  48ساعت بعد از دوز اولیه.
• آرتریت روماتوئید حاد و مزمن:
 600-400میلیگــرم در روز خوراکی 1 ،یا  2بار

34

ماهنامه بهداشتl /مردادماه 1399

در روز.

هنگامیکه پاسﺦ مناســبی حاﺻل شد ،دوز را به
مقــدار 50درﺻد کاهش دهیــد .دوز نگهدارنده
 400-200میلیگرم در روز  1یا  2بار در روز .دوز
مصرفی بیش از  600میلیگرم یا  6�5میلیگرم در
کیلوگرم )هرکدام پایینتر باشد( نشود؛ زیرا بیش
از این مقدار دوز نگهدارنــده ،احتمال رتینوپاتی
وجود دارد.
از کورتیکواســتروئیدها و سالیسیالتها در کنار
هیدروکسی کلروکین استفاده کنید .بهتدریﺞ دوز
را کاهش داده یا بعد از رســیدن به دوز نگهداری،
حذف کنید.
لوپوس اریتماتوی سیستمیک:
 400-200میلیگــرم در روز ،یک دوز روزانه یا به
دو دوز تقسیم شود .بیشــتر از  400میلیگرم در
روز توﺻیه نمیشود .با تجاوز بیشازحد از این دوز،
احتمال بروز رتینوپاتی بیشتر میشود.
کویید :)oﬀ lable( 19
اطالعات موجود تا تاریﺦ  24مارس  2020است.
توجه :دادههای محدودی در دســترس اســت.
هیﭻ دارویی برای درمان  COVID-19را  FDAتﺄیید

نکرده اســت .هیدروکسی کلروکین ممکن است
بهعنوان بخشــی از پروتکل تحقیق برای بیماران
مبتال به  COVID-19در نظر گرفته شود.
)Porphyria Cutanea Tarda (Off-label
100-200 mg (77.5-155 mg base) PO 2-3
times/wk

تداخالت:

• کنتراندیکه:
لفامولین:

لفامولیــن با تﺄﺛیر بــر متابولیســم آنزیم کبدی
رودهای  CYP3A4باعــﺚ افزایــش ســﻄﺢ یا اﺛر
هیدروکسی کلروکین سولفات میشود.
• تداخل جدی )از جایگزین استفاده کنید(:
 adalimumab:این دارو و هیدروکسی کلروکین
ســولفات هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیستم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد.
از مصــرف همزمان خودداری کنید یــا از داروی
جایگزین استفاده کنید.
 :Alefaceptاین دارو و ســولفات هیدروکســی

Hydroxychloroquine sulfate

کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد.
از مصــرف همزمان خودداری کنید یــا از داروی
جایگزین استفاده کنید.
داروهای زیر و هیدروکســی کلروکین ســولفات
همگی فاﺻلــه  QTcرا افزایش میدهنــد .لذا از
مصــرف همزمان خــودداری کنید یــا از داروی
جایگزین استفاده کنید:
Alfuzosin , Amiodarone, Amitriptyline
Amoxapine, Apomorphine, Arformoterol
arsenic trioxide, artemether/lumefantrine
asenapine, Azithromycin, Bedaquiline
Chlorpromazine, Ciproﬂoxacin, Cisapride
Citalopram, Clofazimine, Clomipramine
Clozapine, Clozapine, Crizotinib, Dasatinib
Degarelix, Desipramine, Deutetrabenazine
Disopyramide, Propafenone,Protriptyline
Quetiapine,Quinidine,Quinine,Ranolazine
,Ribociclib,Rilpivirine,Risperidone,Ritonav
ir,Romidepsin,Saquinavir,Sertraline,Solife
nacin,Sorafenib,Sotalol,Sunitinib,Tacrolim
us,Telavancin,Tetrabenazine,Thioridazine
Thiothixene,Toremifene,Trimipramine Va
ndetanib,Vardenafil,Vemurafenib,Voricon
azole,Vorinostat,Ziprasidone,Osilodrostat
Selpercatinib

 :Anakinraایــن دارو و ســولفات هیدروکســی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد.
از مصــرف همزمان خودداری کنید یــا از داروی
جایگزین استفاده کنید.
 :anthrax vaccineاﺛــرات واکســن آنتراکــﺲ
همراه با مصرف ســولفات هیدروکسی کلروکین،
با مکانیسم آنتاگونیسم فارماکودینامیکی کاهش
مییابد .خﻄر ابتال به عفونــت با مصرف همزمان
داروهــای ســرکوبکنندۀ سیســتم ایمنــی و
واکسنهای زنده افزایش مییابد.
 :antithymocyte globulin equineایــن دارو
و ســولفات هیدروکســی کلروکین هر دو اﺛرات
سرکوبکنندۀ سیستم ایمنی را افزایش میدهند.
خﻄر عفونت وجود دارد .از مصرف داروی جایگزین
خودداری کنید یا از آن استفاده کنید.
 :antithymocyte globulin rabbitایــن دارو

و ســولفات هیدروکســی کلروکین هر دو اﺛرات
ســرکوبکنندۀ سیســتم ایمنــی را افزایــش
میدهند .خﻄــر عفونت وجــود دارد .از مصرف
داروی جایگزین خودداری کنید یا از آن استفاده
کنید.
 :Azathioprineاین دارو و ســولفات هیدروکسی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری کنید یا
از آن استفاده کنید.
 :Basiliximabاین دارو و ســولفات هیدروکســی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری کنید یا
از آن استفاده کنید.
 :BCG vaccine liveاﺛرات واکسن آنتراکﺲ همراه
با هیدروکســی کلروکین ســولفات با مکانیسم
آنتاگونیســم فارماکودینامیکی کاهش مییابد.
خﻄر ابتال به عفونت بــا مصرف همزمان داروهای
سرکوبکنندۀ سیستم ایمنی و واکسنهای زنده
افزایش مییابد.
 :Canakinumabاین دارو و سولفات هیدروکسی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری کنید یا
از آن استفاده کنید.
 :Cyclosporineاین دارو و ســولفات هیدروکسی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری کنید یا
از آن استفاده کنید.
 :dapsone topicalمکانیســم تداخل نامشخص
اســت .از مصرف دارو خودداری کنید یا از داروی
جایگزین اســتفاده کنیــد .از تجویــز موضعی
 dapsoneهمــراه با داروهــای خوراکی dapson
یــا داروهای ضد ماالریــا به دلیــل احتمال بروز
واکنشهای همولیتیک خودداری کنید.
 :Digoxinهیدروکســی کلروکین سولفات سﻄﺢ
دیگوکسین را با مکانیســم ناشناختهای افزایش
میدهد .از مصرف همزمان آنها خودداری کنید
یا از داروی جایگزین استفاده کنید.
واکســن دیفتری ،توکســویید کزاز ،واکســن
سیاهســرفه و فلﺞ اطفال :اﺛرات آنهــا همراه با
هیدروکســی کلروکین ســولفات با مکانیســم

آنتاگونیســم فارماکودینامیکی کاهش مییابد.

خﻄر ابتال به عفونت بــا مصرف همزمان داروهای
سرکوبکنندۀ سیستم ایمنی و واکسنهای زنده
افزایش مییابد.

 :Encorafenibاین دارو و هیدروکســی کلروکین
ســولفات هر دو فاﺻلــه  QTcرا افزایش میدهند.

از مصرف همزمــان خودداری کنید یــا از داروی
جایگزین استفاده کنید .طوالنی شدن فاﺻله QTc
به علت  Encorafenibوابسته به دوز است .از مصرف
همزمان با داروهای شناختهشــده کــه منجر به
طوالنی شدن فاﺻله QTمیشود ،خودداری کنید.
 :Etanerceptاین دارو و ســولفات هیدروکســی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری کنید یا
از آن استفاده کنید.
 :Everolimusاین دارو و ســولفات هیدروکســی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری کنید یا
از آن استفاده کنید.

 :Glatiramerاین دارو و ســولفات هیدروکســی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری کنید یا
از آن استفاده کنید.
 :Golimumabاین دارو و ســولفات هیدروکسی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد از مصرف داروی جایگزین خودداری کنید یا
از آن استفاده کنید.
واکسن هﭙاتیت  ،Aهﭙاتیت  Bو حصبه :اﺛرات آنها
همراه باهیدروکسی کلروکین سولفات با مکانیسم
آنتاگونیســم فارماکودینامیکی کاهش مییابد.
خﻄر ابتال به عفونت بــا مصرف همزمان داروهای
سرکوبکنندۀ سیستم ایمنی و واکسنهای زنده
افزایش مییابد.
human papillomavirus vaccine, nonavalent
 :and quadrivalentاﺛــرات آنهــا همــراه

باهیدروکســی کلروکین ســولفات با مکانیسم

آنتاگونیســم فارماکودینامیکی کاهش مییابد.

خﻄر ابتال به عفونت بــا مصرف همزمان داروهای
ماهنامه بهداشت /مردادماه 1399
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ســرکوبکنندۀ سیســتم ایمنی و واکسنهای
زنده افزایش مییابد .درمانهای سرکوبکنندۀ
سیستم ایمنی ،ازجمله تابشی ،ضد متابولیتها،
مواد آلکیلکننــده ،داروهای سیتوتوکســیک
و کورتیکواســتروئیدها )بیشــتر از دوزهــای
فیزیولوژیکی استفاده میشود( ممکن است باعﺚ
کاهش پاسﺦهای ایمنی در مورد واکسنها شود.
 :Inﬂiximabاین دارو و ســولفات هیدروکســی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری کنید یا
از آن استفاده کنید.
واکســن آنفوالنزا :اﺛرات آن همراه با هیدروکسی
کلروکین ســولفات با مکانیســم آنتاگونیســم
فارماکودینامیکی کاهــش مییابد .خﻄر ابتال به
عفونت با مصرف همزمان داروهای سرکوبکنندۀ
سیستم ایمنی و واکسنهای زنده افزایش مییابد.
واکســن انســفالیت ژاپنــی :اﺛــرات آن همراه
باهیدروکســی کلروکین ســولفات با مکانیسم
آنتاگونیســم فارماکودینامیکی کاهش مییابد.
خﻄر ابتال به عفونت بــا مصرف همزمان داروهای
سرکوبکنندۀ سیستم ایمنی و واکسنهای زنده
افزایش مییابد.
 :Leﬂunomideاین دارو و ســولفات هیدروکسی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری کنید یا
از آن استفاده کنید.
واکسن سرخک ،ســرخﭽه ،اوریون :اﺛرات آنها
همراه باهیدروکسی کلروکین سولفات با مکانیسم
آنتاگونیســم فارماکودینامیکی کاهش مییابد.
خﻄر ابتال به عفونت بــا مصرف همزمان داروهای
سرکوبکنندۀ سیستم ایمنی و واکسنهای زنده
افزایش مییابد.
واکســن مننگوکــوک :اﺛــرات آن همراه
باهیدروکســی کلروکین ســولفات با مکانیسم
آنتاگونیســم فارماکودینامیکی کاهش مییابد.
خﻄر ابتال به عفونت بــا مصرف همزمان داروهای
سرکوبکنندۀ سیستم ایمنی و واکسنهای زنده
افزایش مییابد.
:muromonab
CD3
ایــن دارو و ســولفات
هیدروکسی کلروکین هر دو اﺛرات سرکوبکنندۀ
سیستم ایمنی را افزایش میدهند .خﻄر عفونت
وجود دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری
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کنید یا از آن استفاده کنید.
 :Mycophenolateایــن دارو و ســولفات
هیدروکسی کلروکین هر دو اﺛرات سرکوبکنندۀ
سیستم ایمنی را افزایش میدهند .خﻄر عفونت
وجود دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری
کنید یا از آن استفاده کنید.

واکســن پنوموکــوک :اﺛــرات آن همــراه
باهیدروکســی کلروکین ســولفات با مکانیسم
آنتاگونیســم فارماکودینامیکی کاهش مییابد.
خﻄر ابتال به عفونت بــا مصرف همزمان داروهای
سرکوبکنندۀ سیستم ایمنی و واکسنهای زنده
افزایش مییابد.

واکســن هاری :اﺛرات آن همراه باهیدروکسی
کلروکین ســولفات با مکانیســم آنتاگونیســم
فارماکودینامیکی کاهــش مییابد .خﻄر ابتال به
عفونت با مصرف همزمان داروهای سرکوبکنندۀ
سیستم ایمنی و واکسنهای زنده افزایش مییابد.
 :Rilonaceptاین دارو و ســولفات هیدروکســی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری کنید یا
از آن استفاده کنید.
 :Sirolimusایــن دارو و ســولفات هیدروکســی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری کنید یا
از آن استفاده کنید.
واکســن ابله و واکســن کزاز :اﺛرات آنها همراه
باهیدروکســی کلروکین ســولفات با مکانیسم
آنتاگونیســم فارماکودینامیکی کاهش مییابد.
خﻄر ابتال به عفونت بــا مصرف همزمان داروهای
سرکوبکنندۀ سیستم ایمنی و واکسنهای زنده
افزایش مییابد.
 :Tacrolimusاین دارو و هیدروکســی کلروکین
ســولفات هر دو فاﺻله  QTcرا افزایش میدهند.
از مصــرف همزمان خودداری کنید یــا از داروی
جایگزین اســتفاده کنیــد؛ بهعالوه ایــن دارو و
ســولفات هیدروکســی کلروکین هــر دو اﺛرات
سرکوبکنندۀ سیستم ایمنی را افزایش میدهند.
خﻄر عفونت وجود دارد .از مصرف داروی جایگزین
خودداری کنید یا از آن استفاده کنید.
 :Temsirolimusاین دارو و سولفات هیدروکسی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم

ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری کنید یا
از آن استفاده کنید.
واکسن انسفالیت کنهای و واکسن وبا :اﺛرات آنها
همراه باهیدروکسی کلروکین سولفات با مکانیسم
آنتاگونیســم فارماکودینامیکی کاهش مییابد.
خﻄر ابتال به عفونت بــا مصرف همزمان داروهای
سرکوبکنندۀ سیستم ایمنی و واکسنهای زنده
افزایش مییابد.
 :Tocilizumabاین دارو و ســولفات هیدروکسی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری کنید یا
از آن استفاده کنید.
 :Tofacitinibاین دارو و ســولفات هیدروکســی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری کنید یا
از آن استفاده کنید.
 :tongkat aliاین دارو و ســولفات هیدروکســی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری کنید یا
از آن استفاده کنید.
واکســن حصبه و آبلهمرغان :اﺛرات آنها همراه
باهیدروکســی کلروکین ســولفات با مکانیسم
آنتاگونیســم فارماکودینامیکی کاهش مییابد.
خﻄر ابتال به عفونت بــا مصرف همزمان داروهای
سرکوبکنندۀ سیستم ایمنی و واکسنهای زنده
افزایش مییابد.
:Ustekinumab
این دارو و سولفات هیدروکسی
کلروکین هر دو اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را افزایش میدهند .خﻄــر عفونت وجود
دارد .از مصرف داروی جایگزین خودداری کنید یا
از آن استفاده کنید.

inhaled

furoate

:vilanterol/ﬂuticasone

این دارو و هیدروکســی کلروکین سولفات هر دو
فاﺻله  QTcرا افزایش میدهند .از مصرف همزمان
خــودداری کنید یا از داروی جایگزین اســتفاده
کنید.
 :voriconazoleاین دارو و هیدروکسی کلروکین
ســولفات هر دو فاﺻله  QTcرا افزایش میدهند.
از مصــرف همزمان خودداری کنید یــا از داروی
جایگزین استفاده کنید.

Hydroxychloroquine sulfate

واکســن تــب زرد و زونا :اﺛــرات آنهــا همراه
باهیدروکســی کلروکین ســولفات با مکانیسم
آنتاگونیســم فارماکودینامیکی کاهش مییابد.
خﻄر ابتال به عفونت بــا مصرف همزمان داروهای
سرکوبکنندۀ سیستم ایمنی و واکسنهای زنده
افزایش مییابد.

تداخالتیکهنیازبهمانیتوردارند

 :Astragalusاﺛــرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را کاهش میدهد؛ درحالیکه هیدروکسی
کلروکین این اﺛــرات را افزایــش میدهد .خﻄر
عفونت در تﺄﺛیر تعامل مشخص نیست .در مصرف
همزمان احتیاط کنید.
واکسن وبا و واکسن دانگ :هیدروکسی کلروکین
سولفات با اﺛرات ســرکوبکنندۀ سیستم ایمنی
اﺛرات واکسن وبا را کاهش میدهد .خﻄر عفونت
افزایــش مییابــد .درمانهای ســرکوبکنندۀ
سیســتم ایمنــی ،ازجملــه رادیایســون ،ضد
متابولیتهــا ،مــواد آلکیلکننــده ،داروهــای
سیتوتوکســیک و کورتیکواستروئیدها )بیشتر از
دوزهای فیزیولوژیکی اســتفاده میشود( ممکن
اســت باعﺚ کاهش پاســﺦهای ایمنی در مورد
واکسنها شود.
 :Denosumabبــه دلیل افزایش خﻄــر ابتال به
عفونتهای جدی ،باید در بیمارانی که سیســتم
ایمنی سرکوبشده دارند یا همزمان با داروهایی
که ایجاد اختــالل در سیســتم ایمنی میکنند
احتیاط کرد.
 :Echinaceaاﺛــرات ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنی را کاهش میدهد؛ درحالیکه هیدروکسی
کلروکین این اﺛــرات را افزایــش میدهد .خﻄر
عفونت در تﺄﺛیر تعامل مشخص نیست ،در مصرف
همزمان احتیاط کنید.
واکســن آنفوالنزا :هیدروکسی کلروکین سولفات
اﺛرات واکســن آنفلوانــزا را به علت آنتاگونیســم
فارماکودینامیــک کاهش میدهــد .در مصرف
همزمان احتیاط کنید .پاســﺦ ایمنی به واکســن
ممکن است در افراد دارای نقص ایمنی کاهش یابد.
 :Maitakeاﺛرات سرکوبکنندۀ سیستم ایمنی را
کاهش میدهد؛ درحالیکه هیدروکسی کلروکین
این اﺛــرات را افزایش میدهد .خﻄــر عفونت در
تﺄﺛیر تعامل مشخص نیست ،در مصرف همزمان
احتیاط کنید.
:Mercaptopurine
هیدروکســی کلروکیــن

ســولفات و مرکاپتوپوریــن هــر دو اﺛــرات

سرکوبکنندۀ سیستم ایمنی را افزایش میدهند.
خﻄر عفونت وجود دارد .با احتیاط استفاده کنید.
 :Methotrexateهیدروکسی کلروکین سولفات

با استفاده از مکانیسم ناشناختهای باعﺚ کاهش
سﻄﺢ متوترکسات میشــود .با احتیاط مصرف
کنیــد .هیدروکســی کلروکین ممکن اســت
کلیرانــﺲ کلیوی متوترکســات را کاهش دهد.
مکانیسم دقیق این تعامل ناشناخته است.
 :tobramycin inhaledاین دارو و هیدروکســی
کلروکین هــر دو باعﺚ افزایش ســمیت کلیوی
گوشی میشــوند .مصرف همزمان نیاز به مانیتور
دارد .برای کاهش خﻄر از مصرف پیدرپی این دو
دارو خودداری کنید.

تداخالتمینور

 :Chloroquineکلروکین بــا افزایش فاﺻله QTc

سمیت سولفات هیدروکسی کلروکین را افزایش
میدهــد .جزئی بــودن و اهمیت ایــن تداخل
ناشناخته است.
 :Praziquantelهیدروکسی کلروکین با مکانیسم
نامشــخصی ســﻄﺢ این دارو را افزایش میدهد.
جزئی بودن و اهمیت این تداخل ناشناخته است.

عوارضجانبی

اختالالت عمومی :خستگی.
اختالالت کبــدی :آزمایشهــای عملکرد کبد
غیرطبیعی ،نارسایی کبدی حاد.
اختالالت سیســتم ایمنــی :کهیــر ،آنژیوادم
برونکواسﭙاسم.
متابولیســم و اختالالت تﻐذیهای :کاهش اشتها
کمبود قند خون ،پورفیری ،کاهش وزن.
اختالالت اســکلتی عضالنی و بافــت پیوندی:
اختالل حســگر ،میوپاتــی عضله اســکلتی یا
نورومیوپاتی منجر به ضعف پیشرونده و آتروفی
عضالنــی پروگزیمال ،ضعف رفلکــﺲ تاندون و
هدایت عصبی غیرطبیعی.
اختالالت سیســتم عصبی :ســردرد ،سرگیجه
تشــنﺞ ،آتاکسی و اختالالت اکســتراپیرامیدال
مانند دیستونی ،دیسکینزی ،لرز.
اختالالت روانپزشــکی :ناتوانی عاطفی ،عصبی
بودن ،تحریکپذیری ،کابوسها ،روانپریشــی
رفتارهای خودکشی.
:
اختالالت پوســتی و بافت زیرپوســتی بثورات،
خارش ،اختالالت رنگدانه در غشــاهای پوستی
و مخاطــی ،تﻐییر رنگ مو ،آلوپســی .فورانهای
پوستی درماتیت شامل اریتما مولتیفرم ،سندرم
استیونز-جانســون و نکرولیــز ســمی اپیدرمی
واکنش دارویی با ائوزینوفیلی و عالئم سیستمیک
سندرم ) ،(DRESSحساسیت به نور ،لکهدار کردن
درماتیت و .AGEP

اختالالت خون و سیســتم لنفاوی :نارسایی مﻐز
استخوان ،آنمی ،آنمی آپالستیک ،اگرانولوسیتوز
لکوپنی و ترومبوسیتوپنی ،همولیز گزارششده در
افراد مبتال به کمبود گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز

• کنتراندیکه:

اختالالت قلبی :کاردیومیوپاتی ،طوالنی شــدن
فاﺻله  QTو آریتمی بﻄنی.
اختــالالت گــوش :ســرگیجه ،وزوز گــوش
نستاگموس ،ناشنوایی عصبی ،ناشنوایی.
اختالالت چشــم :رتینوپاتی برگشــت ناپذیر با
تﻐییرات رنگی شبکیه )ظاهر چشم گاو نر( ،نقص
میدان بینایی و اختالالت بینایی )حدت بینایی(،
ماکوالپاتیهــا )دژنراســیون ماکــوال( ،کاهش
ســازگاری در تاریکی ،ناهنجاریهــای بینایی
رنگها ،تﻐییرات قرنیه )ادم و کدورتها( ازجمله
رسوب دارو در قرنیه با یا بدون عالئم همراه )هاله
اطراف چراغ ،فتوفوبی ،تاری دید(.
اختالالت دستگاه گوارش :حالت تهوع ،استفراغ
اسهال ،درد شکم.

 در برابــر مقاومت بــه کلروکیــن ،در ابتال به
فالسیﭙاروم مﺆﺛر نیست.
 میوپاتی عضالنی اسکلتی یا نوروپاتی منجر به
ضعف پیشرونده و آتروفــی عضالت پروگزیمال
کاهــش رفلکﺲهای تاندونــی و هدایت عصبی
غیرطبیعی گزارش شدهاند.
 بهندرت خودکشی مشاهده شده است.
 ممکن اســت باعﺚ هیﭙوگلیســمی شدید و از
دست دادن هوشیاری شــود که میتواند زندگی
بیمارانی را که با داروهای ضد دیابتی یا بدون آنها
درمان میشوند ،تهدید کند .قند خون را بررسی
کرده و در ﺻورت لزوم درمان را تنظیم کنید.
 در بیماران مبتال به بیماری کبدی یا الکلیسم یا

).(G-6-PD

اخطار

حساسیت به مشتقات  4آمینوکینولین.
• هشدارها:
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مروری بر داروها و گايدالين ها

همراه با داروهای شناختهشده با خاﺻیت سمیت
کبدی ،احتیاط کنید .کاهش دوز در بیماران مبتال
به بیماریهای کبدی یا کلیه ،همﭽنین همزمان
با داروهایی کــه این ارگانها را تحــت تﺄﺛیر قرار
میدهند ،ضروری است.
 ترکیبات ضد ماالریا باید با احتیاط در بیماران
مبتال به بیماری کبدی یا الکلیســم یــا همراه با
داروهایی با خاﺻیت سمیت کبدی استفاده شوند.
اگر بیماری طوالنیمدت درمان میشود ،شمارش
دورهای سلولهای خون را انجام دهید .در ﺻورت
بروز هرگونه اختالل شــدید خون )بهعنوانمثال
کمخونی آپالســتیک ،اگرانولوســیتوز ،لکوپنی
ترومبوســیتوپنی( که به بیمــاری تحت درمان
وابسته نیست ،درمان را قﻄﻊ کنید.
 با احتیــاط در بیمارانی که کمبــود گلوکز-6-
فســفات دهیدروژناز ) (G-6-PDدارند ،اســتفاده
کنید
 واکنش پوستی ممکن است رخ دهد.

اثرات قلبی
 موارد  postmarketingکه تهدیدکنندۀ زندگی
باشد و کاردیومیوپاتی کشنده گزارش شده است.
 ممکن اســت با بلوک  ،AVافزایش فشــارخون
ریوی ،ســندرم ســینوس بیمار یا عوارض قلبی
همراه باشد.
ECG
 یافتههــای شــامل بلــوک شــاخههای
دهلیزی ،راست یا چﭗ است.
 توﺻیــه میشــود عالئــم و نشــانههای
کاردیومیوپاتیرامانیتورکنید.
 اگر به سمیت قلبی مشــکوک هستید ،سریعاً
درمان را قﻄﻊ کنید.

سمیت چشمی
آسیب شبکیه برگشتناپذیر مشاهده شده است.
عوامل خﻄر مهم برای آسیب شبکیه به شرح ذیل
است:
 دوزهای روزانه سولفات هیدروکسی کلروکین<
 5�6میلیگــرم در کیلوگــرم ) 5میلیگــرم در
کیلوگرم پایه( وزن واقعی بدن؛
 مدتزمان استفاده<  5سال؛
 فیلتراسیون گلومرولی غیرطبیعی؛
 اســتفاده از برخی از داروهــای همزمان مانند
تاموکسیفنسیترات؛
 همزمان با بیماری ماکوال در سال اول درمان.
در ﺻورت وجود شرایط باال ،معاینه چشم را توﺻیه
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کنید .آزمون پایه باید شامل بخشهای زیر باشد:
 بهترین حدت بینایی تصحیﺢشــده از راه دور
)(BCVA؛
 یک میدان تصویری آستانه خودکار ) (VFاز 10
درجه مرکزی )با آزمایــش مجدد در ﺻورت ذکر
ناهنجاری( و توموگرافی انســجام چشمی دامنه
طیفی ) (SD-OCTدر کسانی که نژاد آسیایی دارند؛
 ســمیت شبکیه ممکن اســت ابتدا در خارج از
ماکوال مشاهده شود؛
 در بیماران با تبار آسیایی ،آزمایش میدان دید را
در مرکز  24درجه بهجای  10درجه مرکزی انجام
دهید.
اگر بیمار مشــکوک به سمیت چشمی است ،دارو
را قﻄــﻊ کنید؛ همﭽنین هرگونه تﻐییر شــبکیه
و اختالالت بینایی را حتی پــﺲ از قﻄﻊ درمان از
نزدیک مشاهده کنید

نمای کلی بر تعامل با دارو

 از مصرف داروهای دیگری کــه  QTرا طوالنی
میکنند ،خودداری کنید .هیدروکسی کلروکین
فاﺻله  QTرا طوالنیتر میکند .آریتمی در بیماران
مصرفکننده هیدروکسی کلروکین گزارش شده
است.
 مصــرف همزمــان هیدروکســی کلروکین و
دیگوکسین ممکن اســت منجر به افزایش سﻄﺢ
دیگوکسین خون شود .مقدار دیگوکسین سرم را
در بیمارانی که تحت درمــان ترکیبی قرار دارند،
مانیتورکنید.
 اﺛرات درمان ،هیﭙوگلیسمی را افزایش میدهد.
ممکن است به کاهش دوز انســولین یا داروهای
ضد دیابتی نیاز باشد.
 تجویز همزمان با ســایر داروهای ضد ماالریای
شناختهشــده بــرای کاهش آســتانه تشــنﺞ
)بهعنوانمثال مفلوکین( ممکن است خﻄر تشنﺞ
را افزایش دهد.
 فعالیــت داروهــای ضد ﺻرع ممکن اســت
درﺻورتیکه همزمان با هیدروکســی کلروکین
مصرف شود ،مختل شود.
 اگر سیکلوســﭙورین و هیدروکسی کلروکین
همزمان با هم مصرف شــوند ،سیکلوســﭙورین
پالسما افزایش مییابد
بارداری:
 حاملگیهای انســانی که منجر بــه تولد زنده
میشوند ،گزارش شده اســت و هیﭻ افزایشی در

نقص هنگام تولد اﺛبات نشده است.
 در موشهــای بــاردار که دوزهــای زیادی از
کلروکین دریافت کردهاند مرگومیرهای جنینی
و ناهنجاریهای آنوفتالمــی و میکروفتالمی در
فرزندان گزارش شده است.

شیردهی:
هنگام تجویز هیدروکســی کلروکیــن در زنان
شــیرده احتیاط کنید؛ زیرا در شیر انسان ترشﺢ
میشود و مشخص شده اســت نوزادان به اﺛرات
سمی  -4آمینوکینولینها بسیار حساس هستند.

فارماکولوژی
مکانیسم اﺛر:
• ماالریا:

مکانیســم دقیــق عمــل علیــه Plasmodium
ناشناخته است.

هیدروکسی کلروکین ،مانند کلروکین ،یک پایه
ضعیف اســت و با تمرکز در وزیکولهای اسیدی
انگل و با مهار پلیمریزاسیون اﺛر خود را اعمال کند؛
همﭽنین میتواند با اختالل در  ،DNAآنزیمهای
خاﺻی را مهار کند.
• آرتریــت روماتوئیــد و لوپــوس اریتماتــوز
سیستمیک:
مکانیســم اﺛرات ضدالتهابی و سیســتم ایمنی
هیدروکسی کلروکین ناشناخته هستند.
جذب:
غلظت پیک پالسمایی)ng/mL 129�6 :تکدوز
 200میلیگرم( است.
)
,
:
زمان پیک پالسمایی  3 26ساعت تکدوز 200
میلیگرم( 4-3ساعت )تجویز مزمن خوراکی(
متابولیسم:
متابولیت :دزاتیل هیدروکسی کلروکین ،دزاتیل
کلروکین.
حذف:
نیمه عمر 50-40:روز.
نحوه مصرف:
 با یک وعده غذایی یا یک لیوان شیر میل کنید؛
 قرص را خرد یا تقسیم نکنید.
شرایط نگهداری:
 در یک ظرف محکم و مقــاوم در برابر نور توزیﻊ
کنید؛
 دور از دسترس اطفال نگهداری کنید؛
 در دمای اتاق نگهداری کنیــد ) 25-20درجه
سانتیگراد(.

معمای بالينی

آقای 24ساله با تب ،سرفه و تنگی نفس
یـک آقـای  24سـاله بـه دلیـل تـب،
خسـتگی ،سـرفه و تنگی نفـس به این
بیمارسـتان منتقل شـد .بیمار تـا  5روز
قبل از این مراجعه ،مشـکلی نداشـته و
در آن زمـان بـود کـه خسـتگی ،ضعف،
تـب ،لـرز و سـرفه بـا خلـط قهـوه ای
ایجـاد گردیـد .سـه روز قبـل از ایـن
مراجعـه ،وی با تهوع ،اسـتفراغ ،کاهش
اشـتها و اسـهال بـه درمانـگاه اورژانس
مراجعه کـرده بود .گـزارش رادیوگرافی
قفسـه سـینه طبیعـی بـود و بـه بیمار
گفتـه شـد کـه وی بیمـاری ویروسـی
دارد .مایعـات وریـدی تزریق شـد و به
او توصیه شـد در صورت تـداوم یا بدتر
شـدن عالئـم بـه درمانـگاه برگردد.

روز بعد عالئم به شدت افزایش یافت و بیمار به دلیل
تهوع و استفراغ مداوم ،قادر به خوردن یا آشامیدن
نبود .کمردرد ،درد گردن ،سردرد و فتوفوبی ایجاد
گردید .بیمار از درد پوزیشنال قفسه سینه و تنگی
نفﺲ شکایت نمود که به ســرعت پیشرفت کرد
به گونه ای که نتوانست از پله ها باال رود .روز قبل
از مراجعه به این بیمارســتان ،وی به بیمارستان
دیگری مراجعه نموده بود.
درجه حرارت  36,5درجه سانتیگراد ،فشار خون
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 105�66میلی متــر جیوه ،ضربــان قلب  73در
دقیقه ،تنفﺲ  35در دقیقه و اشــباع اکسیژن 88
درﺻد بود ،در حالی که بیمار اکسیژن کمکی را از
طریق کانوالی بینــی ) (nasal cannulaبا میزان
 2لیتر در دقیقه دریافت می نمــود .در معاینه او
ناخوشایند بود و دیسترس خفیف داشت .ﺻداهای
تنفسی در تمام قسمت های فوقانی و تحتانی ریه
کاهش یافته بود و ویزهای بازدمی پراکنده وجود
داشــت .تعداد گلبول های ســفید  21890در
میکرولیتر بود )نرمال  4800تا  ،(10800با تعداد
نوتروفیــل  9851)٪ 45در میکرولیتــر؛ نرمال
 37تــا  1800] ٪80تــا  7700در میکرولیتر[( و
تعــداد بانــد  5035)٪ 23در میکرولیتر؛ نرمال
> 0]٪ 5تــا  1100در میکرولیتر[( .تعداد پالکت
 60000در میکرولیتر بود )نرمــال  150000تا
 ،(450000میــزان کراتینیــن  1,37میلی گرم
در دســی لیتر ) 121,1میکرومول در لیتر؛ نرمال
 0,66تــا  1,25میلی گرم در دســی لیتر ]58,3
تا  110,5میکرومول در لیتر[( و ســﻄﺢ الکتات
 3,50میلی مول در لیتر ) 32میلی گرم در دسی
لیتر ؛ نرمال  0,70تا  2,10میلی مول در لیتر ]3,3
تا  18,9میلی گرم در دســی لیتر[( .تســت اسید

نوکلئیک ســواب نازوفارنکﺲ برای ویروس های
آنفلوانزای  Aو  Bو ویروس سینســیتیال تنفسی
) (respiratory syncytial virusو همینﻄــور
آزمایش خــون برای آنتی بادی هــای هتروفیل
) (heterophile antibodiesمنفــی بــود.
رادیوگرافی قفسه ســینه ،کدورت های بینابینی
رتیکولونــودوالر پراکنده در هر دو ریه را نشــان
داد .ونکومایســین ) ،(vancomycinسفریاکسون
) ،(ce�riaxoneداکسی سایکلین )،(doxycycline
متیــل پردنیزولــون ) (methyl prednisoloneو
مایعات وریدی تجویز شد.
در طی  3ســاعت بعدی ،اشباع اکســیژن به 80
٪کاهش یافت در حالی که بیمار اکسیژن کمکی
را از طریق کانوالی بینی با سرعت  6لیتر در دقیقه
دریافت می کرد .تهویه بوســیله ی فشــار مثبت
هوایــی دوســﻄحی )bilevel positive airway
 (pressureآغاز شد.
ســی تی اسکن قفسه ســینه )شــکل  A ،1تا (C
کدورت های شیشــه مــات ) (ground-glassرا
در هردو ریه و ضخیم شدن ســﭙتوم بین لوبولی
را نشــان داد .پلورال افیــوژن دوطرفه کوچکی
نیز وجود داشــت.خانواده بیمار خواستار انتقال

بیمار به این بیمارستان شــدند .بیمار در شرایط
غیراورژانسی ،اینتوبه شــد .تزریق مداوم نوراپی
نفرین ) ،(norepinephrineپروپوفول )(propofol
و هیدرومورفــون ) (hydromorphoneآغــاز
شد .وی با هلیکوپتر پزشــکی به این بیمارستان
منتقل شد و تقریباً  17ســاعت پﺲ از مراجعه به
بیمارستان اول ،به این بیمارستان رسید.
با ورود بیمار به این بیمارستان ،شرح حال دیگری
از اعضای خانواده بدســت آمد .بیمار  9روز قبل از
مراجعه به این بیمارستان ،در یک جنگل شمالی
نیوانگلند کمﭗ زده بود .چهار روز قبل از مراجعه
به این بیمارستان ،او یک کنه ی آزاد روی سر خود
پیدا کرد ،اما گزش کنه ی مشــخصی نداشت؛ با
این حال ،او گزش های پشه زیادی داشت .بیمار
در ســاحل اقیانوس اطلﺲ به همــراه دو گربه در
یک تریلر زندگی می کرد که در آن کﭙک قارچی
وجود داشــت .وی از فعالیت در فضــای باز مانند
دوچرخه ســواری در خاک ،پیاده روی ،قایقرانی،
رودگردی و شــنا در آب تازه لــذت می برد .او در
نجاری کار می کرد .در طی یک پروژه نوســازی
خانه تقریباً  2هفته قبل از این مراجعه ،او توســط
موش گاز گرفته شــد ولی از نظر پزشکی پیگیری
ننموده بود.
بیمار ســابقه درد مزمن کمر را داشــت .او هیﭻ
دارویی مصرف نمی کرد و آلرژی دارویی شناخته
شــده ای نداشــت .او به مدت  13ســال سیگار
میکشید و  1ســال قبل ترک کرده بود .در طول
سال گذشــته ،بیمار روزانه ســیگار الکترونیکی
) (e-cigarettesمصــرف می کرد و ماری جوانای
تجاری می کشــید .پدر و مادر و خواهــر و برادر
بزرگتر او در قید حیات و خوب بودند .پدربزرگش
مبتال به سرطان دستگاه گوارش بود.
درجه حرارت  36,3درجه ســانتی گراد ،فشــار
خون  98�57میلی متر جیــوه ،ضربان قلب 78
ضربــان در دقیقه و اشــباع اکســیژن ٪ 99بود؛
در حالــی که بیمــار از طریق تنفــﺲ مکانیکی،
اکســیژن دریافت می کرد )فشــار انتهای بازدم
مثبت ) 12 (PEEPســانتی متــر آب؛ حجم 500
میلی لیتر؛ کسر اکسیژن )1,0 (FIO2؛ تنفﺲ 15
در دقیقه( .مردمک ها متقارن و ری اکتیو بودند،
ســمﻊ ریه ها نرمال بوده و بثوراتی دیده نمی شد.
سایر معاینات بدنی طبیعی بود .آزمایشات آنتی
ژن هــای �Legionella pneumophila sero
group1و  Streptococcus pneumoniaeدر

(شکل )1

ادرار و همانﻄور آزمایش سواب نازوفارنکﺲ برای
آدنوویــروس ) ،(adenovirusمتاپنوموویــروس
) (metapneumovirusو آنتــی ژن های ویروس
پاراآنفلوآنــزا ) (parainﬂuenza virusمنفی بود.
غربالگری آنتی بادی های ضد ویروس نقص ایمنی
انســانی ) (HIVانواع  1و  2و آنتی ژنHIV type 1
 p24منفی بــود .آنالیز ادرار طبیعی بود .کشــت
خون بدست آمد .نتایﺞ آزمایشات دیگر در جدول
 1نشان داده شده است.
رادیوگرافی قفســه ســینه هنگام رسیدن به این
بیمارستان ،کدورت های دو طرفه پراکنده و لوله
تراشه و روده در موقعیت مناسب را نشان می دهد
)شکل .(D ،1
اکوکاردیوگرافــی  ،Transthoracicهیﭙوکینزی
منتشــر بﻄن چﭗ و برون ده قلبی بﻄن چﭗ 45
)%نرمال  50الی  (75را نشــان داد .پونکســیون
کمــری ) (LPانجــام شــد .مایﻊ مﻐــزی نخاعی
بی رنگ بود .ســﻄﺢ پروتئین کل  31میلی گرم
در هر دســی لیتر )نرمال  5تا  ،(55سﻄﺢ گلوکز
 93میلی گرم در دســی لیتر ) 5,2میلی مول در
لیتر؛ نرمــال  50تا  75میلی گرم در دســی لیتر
] 2,8تــا  4,2میلی-مــول در لیتــر[( ،و تعــداد
سلول های هسته دار  1در میکرولیتر )نرمال  0تا

 (5بدســت آمد .رنگ آمیزی گرم تعدادی سلول
تک هســته ای را بدون حضــور نوتروفیل ها یا
ارگانیسمی نشان داد.
برونکوســکوپی انعﻄاف پذیــر انجام شــده در
روز اول بیمارســتان )شــکل  ،(2اریتم پراکنده و
التهاب در مجاری هوایی ،نواحی پراکنده پتشــی
ساب موکوسی و خونریزی و کمی ترشحات که در
ریه چﭗ برجسته تر بودند را نشان داد .مایﻊ الواژ
برونکوآلوئوالر شــفاف و زرد بود و نمونه ها برای
کشت جمﻊ آوری شد .این یافته ها غیراختصاﺻی
هســتند و اغلــب در فرآیندهــای عفونــی یــا
التهابی مشــاهده می شــوند و بصورت تیﭙیک با
ترومبوسیتوپنیهمراههستند.
درمــان بــا وانکومایســین )،(vancomycin
سفریاکسون ) (ce�riaxoneو داکسی سایکلین
) (doxycyclineادامه پیدا نمود و جنتامایســین
) (gentamicinو فوروزماید ) (furosemideشروع
شد .یک تست تشخیصی انجام شد.

تشخیص افتراقی

این آقای  24ســاله که قب ً
ال ســالم بود دچار تب
خستگی ،ســرفه و تنگی نفﺲ با پیشرفت سریﻊ
به نارسایی تنفســی هیﭙوکسمیک گردید ،بدون
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ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

0.9-1.1

1.1

22.0-36.0

36.9

500>
150-400
145–135
3.4-5.0
98-108
23-32
3-17
8-25
0.60-1.50
74-109
8.5-10.5
1.7-2.4
2.6-4.5
6.0-8.3
3.3-5.0
1.9-4.1

2243
341
136
5.4
104
20
12
14
0.92
142
7.4
1.8
2.4
5.2
2.3
2.9

10-55

23

10-40
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45115
0.5-2.0

32
3.3

110-210

656

30-200
8.0>

208
43.7

0-13

5

4500-11000
1800-7700
1120
160
0
13.5-17.5
41.0-53.0
150000-400000
11.5-14.5

16040
12350
1000-4800
0-900
1604
16.5
47.4
73000
14.2

ﻣﺘﻐﯿﺮ

White-cell count (per μl)
Neutrophils
Lymphocytes
Eosinophils
Metamyelocytes
Hemoglobin (g/dl)
Hematocrit (%)
Platelet count (per μl)
Prothrombin time (sec)
Prothrombin-time
international normalized ratio
Activated partialthromboplastin time (sec)
D-dimer (ng/ml)
Fibrinogen (mg/dl)
Sodium (mmol/liter)
Potassium (mmol/liter)
Chloride (mmol/liter)
Carbon dioxide (mmol/liter)
Anion gap (mmol/liter)
Urea nitrogen (mg/dl)
Creatinine (mg/dl)
Glucose (mg/dl)
Calcium (mg/dl)
Magnesium (mg/dl)
Phosphorus (mg/dl)
Total Protein (g/dl)
Albumin
Globulin
Alanine aminotransferase
(U/liter)
Aspartate aminotransferase
(U/liter)
Alkaline phosphatase (U/liter)
Lactic acid (mmol/liter)
Lactate dehydrogenase
(U/liter)
Haptoglobin (mg/dl)
C-reactive protein (mg/liter)
Erythrocyte sedimentation
rate (mm/hr)
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اینکه عالئم تنفســی فوقانی داشته باشد .قبل از
بروز عالئم ،وی چندین مــورد در معرض عوامل
محیﻄی قــرار گرفت؛ از جمله نیــش جوندگان
فعالیت های آبی ،نیش پشه ،کنه ی غیرمتصل و
استفاده از سیگار الکترونیکی.
بیماری اولیه بیمار غیراختصاﺻــی بود ،تا اینکه
بﻄور ناگهانی یک اختالل قلبی ریوی ایجاد گردید
و منجر به اینتوباسیون و شروع درمان وازوپرسور
شــد .وی دارای لکوســیتوز شــدید ،باندمــی
) (bandemiaبرجســته و ترومبوســیتوپنی بود
اما درگیری کبدی یا کلیوی کمی وجود داشــت.
عالوه بــر این ،اختالل عملکــرد بﻄن چﭗ ایجاد
گردید و برونکوسکوپی ،اریتم و التهاب پراکنده را
نشان داد ،اما هیﭻ گونه چرک یا خونریزی آشکار
نگردید .براســاس عالئم ،نشــانه ها و در معرض
فاکتورهای مختلف قرار گرفتن بیمار ،تشخیص
افتراقی گسترده است و شــامل آسیب های ریه
مرتبط با سیگار الکترونیکی ،پنومونی کسب شده
از جامعه ،لﭙتوســﭙیروز ،توالرمــی )(tularemia
پالک پنومونی ) (pneumonic plagueو ســندرم
قلبی-ریوی هانتاویروس ) (hantavirusاست.

 آسیب ریوی مرتبط با سیگار الکتریکی
()E-Cigarette
از آگوست سال  ،2019افزایش سریﻊ آسیب ریه
مرتبط با سیگار الکترونیکی در افراد جوانی که از
جنبه های دیگر ســالم بودند ،گزارش شده است.
در یک مﻄالعه گزارش مورد ) (case seriesشامل
 53بیمار مبتال به آســیب ریه مرتبط با ســیگار
الکترونیکــی ،لیدن و همکاران نشــان دادند که
بیماران مبتال ،تنگی نفﺲ پیــش رونده همراه با
عالئم مرتبط متنوعی دارند .فیلتراسیون های دو
طرفه ریه در همه بیماران مبتال به نارسایی تنفسی
هیﭙوکســیمی رخ می دهد ،اگرچه کاهش شدید
در اشباع اکسیژن شریانی معموالً پیشرونده است
نه ناگهانــی؛ و بیماران معموالً ماننــد این بیمار،
اختالل عملکرد بﻄن یا افت فشار خون ندارند .به
نظر می رســد که طول دوره ی بیماری این بیمار
سریﻊ تر از آسیب ریه مرتبط با سیگار الکترونیکی
باشــد؛ و ایجاد اختالل عملکرد بﻄن و افت فشار
خون بــا ویژگی های این بیماری ریوی ســازگار
نیست.
 پنومونی اکتسابی از جامعه

()Community-Acquired Pneumonia

(شکل )2

پنومونی اکتســابی از جامعه شایﻊ ترین علت تب
و نارســایی تنفسی هیﭙوکســمیک در بین افراد
سالم است .پنومونی اکتســابی از جامعه عموماً با
یک فیلتراســیون ریوی تازه ،همراه با دو یا چند
مورد از عالئم زیر تعریف می شــود :ســرفه های
جدید یا افزایش یافتــه ،تولید خلط ،تنگی نفﺲ
درد قفســه ســینه پلورتیک ،گیجــی ،تب ،رال
ریوی و لکوســیتوز .این بیماری می تواند ناشی از
پاتوژن های تنفســی باکتریایی رایﺞ در گردش
خون در جامعه ،باکتری های آتیﭙیک مانند لژیونال
یا مایکوپالســما ،ویروس ها یا قارچ ها باشد .هیﭻ
مجموعه ای از یافته های بالینــی برای پنومونی
اکتسابی از جامعه به دست نیامده است که بتوان
بوســیله ی آن ،علل مختلف این بیماری را بﻄور
قاطعانه تمایز داد .اگرچه ،پنومونی ویروســی با
وجود عالئم تنفســی فوقانی ،تماس با فرد بیمار،
فیلتراســیون های ریــوی لکه ای و شــمارش
سلول های ســفید طبیعی یا کمی افزایش یافته
مشــخص می گردد .هیﭻ یک از این ویژگی ها در
این بیمار وجود نداشت.
پنومونی ناشی از پاتوژن های باکتریایی به دست
آمده از جامعه بﻄور معمول با وجود تب ،ســرفه و
نارسایی پیشرونده تنفسی هیﭙوکسمیک همراه
با کدورت های لوب و ترشــحات چرکی مشخص
می شود ، S.pneumoniae .مسئول حدود ٪50
کل پنومونی-های باکتریایی است .تصویربرداری
قفسه سینه این بیمار ،هیﭻ کدورت آلوئولی نشان
نداد .عالوه بر این ،آزمایش آنتی ژن استرپتوکوکی
در ادرار ،کــه دارای ارزش پیش بینــی منفــی
) (negative predictive valueبیشــتر از ٪ 90
اســت ،منفی بود؛ بنابراین ،تشخیص پنومونی به
دلیل یک پاتوژن باکتریایی معمولی در این بیمار،
بعید خواهد بود.
گزارش شده است که استافیلوکوک اورئوس از 1
تا ٪ 2بیماران مبتال به پنومونی اکتسابی از جامعه
جدا می گردد .این اتفــاق معموالً در بیمارانی رخ
می دهد که از آنفوالنزا بهبود مﯽ یابند و با پنومونی
نکروزان شدید همراه است .این بیمار ،هیﭻ عالمت
تنفسی فوقانی نداشت که مﻄرح کننده ی عفونت

آنفلوانزای قبلی باشــد؛ عالوه بر ایــن ،آزمایش
اسید نوکلئیک برای ویروس آنفلوانزا منفی بود ،و
سی تی اسکن قفسه سینه ،ویژگی های پنومونی
نکروزان را نشان نمی دهد.
باکتریهــای گــرم منفــی ماننــد Klebsiella
 pneumoniaeاز علــل غیرمتــداول پنومونــی

اکتســابی از جامعه هســتند ،بجز در بیماران با
بیماری زمینه ای .بیماران مبتال به فیبروز ریوی
برونشکتازی ،بیماری انسداد مزمن ریوی یا دیابت
و همﭽنین بیمارانی که دچار افت کارکرد ایمنی
هستند ،در معرض خﻄر ابتال به پنومونی اکتسابی
از جامعه ناشی از ارگانیســم های گرم منفی قرار
دارند .با این-حال ،این بیمار سالم بود و هیﭻ کدام
این شرایط را نداشــت ،که این موضوع تشخیص
پنومونی اکتسابی از جامعه ناشی از باکتری-های
گرم منفی را در این بیمار بعید می نماید.
بیمارانــی کــه دچــار پنومونــی اکتســابی از
جامعــه ناشــی از باکتری های آتیﭙیــک مانند
مایکوپالســما ) (mycoplasmaو کالمیدوفیــال
) (chlamydophilaهســتند معموالً با انفیلترات
ریوی غیر اختصاﺻی دو طرفه همراه هســتند که
معموالً همراه با سرفه هستند که بیشتر از  5روز به
طول انجامد و تعداد سلولهای سفید خون طبیعی
و یا حداقل با آن باال می رود .نارســایی در برخی
بیماران ایجاد می شود  ،سرعت پیشرفت به ندرت
به همان اندازه که در این بیمار بود ناگهانی است.
لژیونولوز  2تا  9٪موارد پنومونی اکتسابی از جامعه
را به خود اختصاص داده و با وجود تب بیش از 39
درجه ســانتی گراد همراه با برادی کاردی نسبی،
افزایش پروتئین  ،C-reactiveهیﭙوفســفاتمی،
هیﭙوناترمــی و هماچــوری میکروســکوپیک
مشخص می شود .این بیمار دارای سﻄﺢ پروتئین
 C-reactiveبــاال و هیﭙوفســفاتمی بــود ،اما او
همﭽنین دارای میالژی شــدید ،لنفوپنی نسبی
ترومبوســیتوپنی و تب بدون برادی کاردی بود.
عالوه برایــن ،آزمایش ادرار وی بــرای آنتی ژن
 1 L.pneumophila serogroupمنفــی بود .این
باکتریوم عامل اﺻلی ٪ 84موارد لژیونلوز است.
به استثنای مایکوزیﺲ های بومی ،پنومونی قارچی
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در افراد با سیســتم ایمنی سالم ،بسیار نادر است؛ و
قارچ،هابه طورمعمولدرتصویربرداریرادیوگرافی
از ظاهر ندوالر برخوردار هســتند .شیوع عفونت
قارچی بومی در مناطــق آتالنتیک و نیوانگلند که
این بیمار در آن اقامت داشته و مسافرت کرده است
کم اســت .عفونت با Blastomyces dermatitidis
با کدورت های زیاد و ضایعات پوســتی مشخص
می شود ،و عفونت با  Histoplasma capsulatumبا
فیلتراسیون های غیراختصاﺻی ریوی همراه است.
با این-حــال ،تظاهرات در یک میزبان با سیســتم
ایمنی تضعیف شــده می تواند تحت حاد باشد و با
وخامت حاد مشخص نشــود ،همانﻄور که در این
بیمارمشاهدهشد.

 لپتوسپیروز ()Leptospirosis
لﭙتوسﭙیروز در ایاالت متعددی در ایاالت متحده
گزارش شده اســت و با قرار گرفتن در معرض آب
تازه همراه است .پﺲ از یک دوره کمون از  2تا 26
روز ،یک بیماری دوفازی ایجاد می شــود .مرحله
اولیه تقریبــاً یک هفته طول می کشــد و با تب،
لرز ،سردرد ،میالژی شدید ،حالت تهوع ،استفراغ
و قرمــزی ملتحمــه )(conjunctival suﬀusion
مشخص می شود .بعد از بیماری حاد ،بیماران 3
یا  4روز قبل از شــروع مرحله ایمنی ،نسبتاً بدون
عالمت هســتند .این مرحله دوم با پروتئینوری
سردرد شدید و فیلتراسیون های ریوی مشخص
می شــود .اگرچه فیلتراســیون ریه معموالً غیر
اختصاﺻی اســت ،بیمارانی که دچار نارســایی
ریوی می شوند همیشه دارای فیلتراسیون های
هموراژیک هســتند .بیماری این بیمار دوفازی
نبود و قرمزی ملتحمه ،ناهنجاری های ادراری یا
فیلتراسیون-های هموراژیک نداشت.

 توالرمی ()Tularemia
توالرمی یک عفونت زونوتیک اســت که توسط
باکتری  Francisella tularensisایجاد می شــود.
انســان ها پﺲ از تماس با حیوان آلوده یا بندپای
حامل آلوده می شــوند .اگرچــه F. tularensis
می تواند طیف گسترده ای از مهره داران ،از جمله
جونــدگان را آلوده کند ،اما ایــن بیماری معموالً
با خرگوش ها ارتبــاط دارد .ســه تابلوی بالینی
مختلف برای توالرمی وجود دارد :اولسروگلندوالر
) ،(ulceroglandularتیفوئیــدی ) (typhoidalو
پنومونیایی ) .(pneumonicتوالرمی پنومونیایی
اولیه از طریق استنشــاق مستقیم ذرات آئروسل
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حــاوی  F. tularensisرخ می دهــد .دوره کمون
کوتــاه بوده و از  3تــا  5روز متﻐیر اســت .اگرچه
بیمــاران معموالً با شــروع ناگهانی عالئم شــبه
آنفلوانــزا ،تنگی نفﺲ ،ســردرد شــدید ،حالت
تهوع ،اســتفراغ ،ســرفه خشــک و فیلتراسیون
غیراختصاﺻی ریوی مواجه می شوند ،اما به ندرت
دچار افت شــدید عملکرد قلبی-ریوی می شوند
همانﻄور که در این بیمار اتفاق افتاد .دوره کمون
طوالنی ،بروز وخامت حد قلبی-ریوی و عدم تماس
با خرگوش باعﺚ می شود در این بیمار تشخیص
توالرمی بعید باشد.

 طاعون ریوی ()Pneumonic Plague
 Yersinia pestisیک کوکوباســیلوس گرم منفی
است که با ســه شــکل طاعون زونوتیک موشی
مرتبط اســت :بوبونیک ) ،(bubonicسﭙتی سمی
) (septicemicو پنومونیــک ).(pneumonic
بیماران دچار طاعون ریوی بصورت تیﭙیک شروع
ناگهانی تنگی نفﺲ ،تب باال ،درد قفســه ســینه
پلورتیک و ســرفه ای که معموال چرکی یا خونی
است را تجربه می کنند .آنها معموالً با لکوسیتوز
مشخص،باندمیوترومبوسیتوپنیهمراههستند.
با این حال ،دوره کمون طاعون ریوی بسیار کوتاه
بوده و از چند ســاعت تا چند روز متﻐیر است .در
این بیمار ،قرار گرفتن در معرض جوندگان تقریبا
 2هفته قبل از شــروع عالئم رخ داده است .عالوه
براین ،او خلط چرکی یا خونی نداشت.
 عفونت هانتاویروس (Hantavirus
)Infection
هانتاویروس هاویروس هایموشیهستندکهبادو
تظاهر بالینی شدید همراه هستند :تب هموراژیک
باسندرمکلیویوسندرمقلبی-ریویهانتاویروس.
هانتاویروس های "دنیای قدیمی" ) (old worldبا
تب هموراژیک و سندرم کلیوی همراه هستند ،و
هانتاویروس-های "دنیای جدید" ) (new worldبا
سندرم قلبی-ریوی هانتاویروس همراه می باشند.
ســندرم قلبی-ریوی هانتاویروس اولیــن بار در
سال  1993در طی شــیوع تب غیرقابل توضیﺢ و
سندرم حاد تنفسی ) (ARDSدر بین اعضای قبیله
 Navajoدر مرز شــمالی بین نیومکزیکو و آریزونا
توﺻیف گردید .از ســال  ،1993در مجموع 728
مورد توســط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها
) (CDCگزارش شده اســت .ویروس Sin Nombre
شایﻊ ترین علت سندرم قلبی-ریوی هانتاویروس

در ایاالت متحده می باشــد ،و میزبــان طبیعی
موش گوزنی ) (deer mouseاست )شکل  .(3قرار
گرفتن در معرض ویروس  Sin Nombreمی تواند
بوسیله ی استنشاق ذرات آئروسل از مدفوع آلوده
ادرار یا بزاق یا از طریق تلقیﺢ مستقیم از گاز حیوان
رخ دهــد .دوره کمون  2تا  4هفته اســت و پﺲ از
آن مرحله پرودرومال اتفاق می افتد که  3تا  5روز
طول می کشد .این مرحله با تب باال ،میالژی ،ضعف
و بی حالی ) ،(malaiseسردرد شدید با درد گردن
درد شــکم همراه با حالت تهوع و استفراغ و گاهی
اسهال مشخص می شود .لکوسیتوز شدید همراه
با باندمی و ترومبوســیتوپنی نیز ایجاد می شود.
به طور معمــول درگیری کبدی یــا کلیه حداقل
است یا وجود ندارد .مرحله پرودرومال با پیشرفت
ناگهانی به مرحله قلبی-ریوی ادامه می یابد ،که با
سرفه های خلط دار با ترشحات غیرچرکی و تنگی
نفﺲ با دیسترس تنفسی شدید مشخص می شود.
افت عملکرد میوکارد بــا افزایش مقاومت عروقی
محیﻄی نیز شایﻊ است.
ایــن بیمار تقریبــاً  2هفتــه قبــل از مراجعه به
بیمارستان اول ،توســط موش گاز گرفته شد .وی
عالئم غیر اختصاﺻی از جمله تــب ،لرز ،میالژی
و درد شــکم را با ترکیبی از لکوســیتوز ،باندمی
ترومبوســیتوپنی و درگیــری ریوی بــه مدت 3
روز نشــان داد .پﺲ از آن ،طی چند ساعت پﺲ از
مراجعه به بیمارســتان اول ،اختالل قلبی-ریوی و
افت فشار خون به طور ناگهانی اتفاق افتاد و منجر
به لوله-گذاری و شــروع درمان وازوپرســور شد.
مجموعه عالئم وی نشان دهنده ی سندرم قلبی-
ریوی هانتاویروس است.
Sin
Nombre
،
برای اﺛبات وجود عفونت ویــروس
آزمایشات سرولوژیکی را برای هانتاویروس انجام
می دهیــم .آنتی بــادی هــا ) IgMو  (IgGدر برابر
ویــروس  Sin Nombreبه ســرعت در طی مرحله
پرودرومال تشکیل می شــوند و تقریباً در سراسر
مرحله قلبی-ریوی وجود دارنــد .وجود این آنتی
بادی ها تشخیص سندرم قلبی ریوی-هنتاویروس
را تﺄیید می کند.

تشخیص نهایی

سندرم قلبی-ریوی هانتاویروس.

منبﻊ:
Nicolas Barros, Shaunagh McDermott,
Alexandra K. Wong and Sarah E. Turbett.
Case 12-2020: A 24 Year-Old Man with
Fever, Cough, and Dyspnea. N Engl J Med
2020;382:1544-53.

باشگاه پزشکان
بهاره یگانه فر

یونیسف گزارش میدهد:

کوويد ۱۹-درايران:کادردرمان

"نگـران بـودم که شـوهرم به کووید -۱۹مبتال نشـود ،ولی متاسـفانه شـد ،چـون خـودش کادر درمان و پرسـتار بخش اورژانـس بود".
اینهـا را محدثـه رضـازاده ،پرسـتار جوانـی میگویـد کـه در بیمارسـتان سـینای تهـران در بخش بیمـاران مبتلا به کوویـد -۱۹کار
میکنـد .او در ادامـه میگویـد" :مجبـور شـدیم همسـرم را  ۱۴روز قرنطینه کنیم و ایـن مدت خیلی نگـران او بودم چـون واقعا حالش
بـد بـود ،ولـی خوشـحالی و امیـدم این بود کـه می دیـدم مریضهـای اینجا خـوب میشـوند ،مرخـص میشـوند و میرونـد خانه ،و
مـن از تـه دل برایشـان آرزوی خوشـی و سلامتی میکردم".

جمهوری اسالمی ایران یکی از کشورهایی است
که تحت تاﺛیر زیــادی از بیماری کووید 19-قرار
گرفته اســت .این آمار تا  28اردیبهشت 1399
بیــش از  118هــزار مبتال و نزدیک بــه  7هزار
مورد مرگ و میر ناشــی از آن را نشان میدهد.
و در این میان ،ســنگینترین بار بر دوش کادر
ســالمت و درمان کشور بوده اســت .طبق آمار
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رسمی منتشــر شــده ،حدود  15هزار پرسنل
پزشــکی و حــدود  100هزار پرســتار در خط
مقدم مبارزه با کوویــد 19-در ایران فعال بودند
که متاســفانه تعــدادی از آنــان در این جدال
جانشــان را از دســت دادند .از زمان شیوع این
ویروس ،یونیســف با ارســال تجهیزات حافظت
شخصی مانند ماسک ،دستکش ،لباس ،محافﻆ

ﺻورت)شیلد( ،و عینکهای جراحی به حمایت
از کادر بهداشــت و درمان ایران در این شــرایط
پرداخته است .بیمارســتان سینا به عنوان مرکز
مرجﻊ درمان بیماری کووید 19-در قلب شــهر
تهران یکی از مراکزی اســت که تجهیزات تهیه
شــده با حمایت یونیسف را دریافت کرده است و
بیشــترین خدمات از این مرکز درمانی را اقشار

در ميان ترس ،شـجاعت و اميد

با وضعیــت اقتصادی پاییــن دریافت میکنند.

محدﺛــه میگویــد دسترســی بــه تجیهزات
حفاظت شــخصی برای او واقعــا دلگرم کننده و
اطمینان بخش بود" :وقتی ماســک میزدیم و
میرفتیم باالی ســر مریﺾهــا ،دیگر مﻄمئن
بودیــم که بیمــاری به مــا منتقل نمیشــود،
البته اطمینان کامل که نمیشــود داشــت ولی
حداقل دلگرمی بود .یا مثال محافﻆ یا شــیلد را
کــه روی ﺻورتمان میگذاریم ،باعﺚ میشــد
ترشــحات بیماران در ﺻورت ســرفه یا عﻄسه
منتقل نشــود ،و یــا لباسهــای مخصوص که
میپوشــیم دیگر ویروس به آن نمیچســبد که

بخواهیــم آن را به بیرون بخــش منتقل کنیم".

یکــی از کارمندان دفتر یونیســف ایران در کنار
کادر درمان بیمارســتان ســینا در تهران ،یکی
از مراکــز مرجﻊ درمــان بیمــاری کووید،19-
در حال باز کــردن کارتن تجهیــزات حفاظت
شخصی که با حمایت یونیسف تهیه شده است.
تا بــه امروز و به درخواســت وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــکی ،یونیســف حدود 63
تن تجهیزات حافظت شــخصی به کشــور وارد
کرده اســت که میــان بیمارســتانهای تحت
نظارت دانشگاههای علوم پزشکی و دارای بیمار
مبتال به کووید ،19-در اســتانهای خوزستان،

گیالن ،اﺻفهان ،خراســان شــمالی ،سیستان
و بلوچســتان ،آذربایجــان غربــی ،آذربایجان
شرقی ،تهران ،قم ،همدان و البرز توزیﻊ شدهاند.
فریبا حاجی محمدی با بیش از  20ســال سابقه
سرپرستار بخش در بیمارســتان سینای تهران
اســت .او از احساســات متفاوت خود هنگام کار
با بیمــاران مبتال به کووید 19-در بیمارســتان
میگویــد" :اول ﺻبﺢ بــا نگرانــی وارد بخش
میشویم ،اســترس داریم ولی وقتی وارد بخش
میشــوی و میبینی تعدادی بیمار هســتند که
به تــو نیاز دارنــد و میتوانی امیدی بــرای آنها
باشــی ،راه نجاتی برای آنها باشی ،نگرانیهایت
ماهنامه بهداشت /مردادماه 1399

47

باشگاه پزشکان

از بین میروند و به مریﺾ رســیدگی میکنی ،و
موقعی که از بخش خارجی میشــوی ،احساس
خیلی خوبی داری که توانســتی تــا جایی که از
دســتت بر میآمده به مریﺾها خدمت کنی".
فریبا میگویــد ،خانوادهاش بــا او خیلی همراه
بودهانــد و تــا جایی کــه توانســتهاند کمکش
کردهانــد تــا در خانه بــه هیﭻ وجه اســترس
نداشته باشــد .او در ادامه میگوید" :تجهیزات
حفاظت فــردی واقعا برای ما خیلی مهم اســت
و اســترس ما را کــم میکند .وقتی ماســک،
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شــیلد ،دســتکش و لبــاس مخصــوص داریم
خیلی راحتتر با مریﺾها در ارتباط هســتیم".
در کنار تجهیزات حفاظت شــخصی ،یونیســف
به درخواســت کمک از ســوی ســازمانهای
دولتــی بــرای رفــﻊ نیازهای ســالمت-محور
کــودکان در معــرض آســیب ،از جملــه
کــودکان شــیرخوارگاهها ،کودکانــی کــه با
معلولیت زندگــی میکنند و کودکان ســاکن
مناطــق کمتــر برخــوردار ،پاســﺦ میدهد.
فریبا و محدﺛه هنگام توﺻیف احساسات خود از

بهبودی بیماران کووید 19-یک وجه اشــتراک
داشــتند و آن برق چشــمها و شــوق نهفته در
ﺻدایشــان اســت» .آن لحظه کــه میبینی
مریضی کــه وقتی به بخش آمــده بدحال بوده
یا به اکســیژن نیاز داشــته ،ترخیص میشود
حالش کامال خوب اســت و بدون اکســیژن و با
پای خــودش از بخش خارج میشــود ،دیدن
چنین ﺻحنهای واقعا حﺲ خوبی است «،فریبا
این را میگوید و با لبخندی از رضایت به سمت
بخش بر میگردد.

باشگاه پزشکان

تاريخدربارهاپيدميهابهمـاچه
مـيآموزد؟
آیا میتوانیم از تاریخ در مورد چگونگی شیوع
بیماریها و چگونگی پاسخ به آنها بیاموزیم؟
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راهبردهایمقابلهباطاعون،اساس
سیاستهایبعدیراتشکیلدادهاست.

جانهندرسون،استادتاریﺦرنسانﺲ
ایتالیاییدربیرکبک،دانشگاهلندنونویسنده
فلورانﺲتحتمحاﺻره:نجاتازطاعوندر
یک شهر مدرن جدید )ییل.(2019،

اخبار مربوط به شیوع و واکنشهای ویروس کرونا
زندگی روزمره ما را تحت تاﺛیر قرار میدهد و منجر
به ترس و عدم اطمینان میگردد؛ زیرا رسانههای
اجتماعی احساس وحشت را برانگیخته میکنند
در حالیکه اطالعات رســمی تﺄکید میکند که
اپیدمی تحت کنترل است.
اما عبــارات و مضامینــی که بیانات رســمی را
توﺻیف میکنند ،چیز جدیدی نیســتند .آنها
منعکﺲکننــدهی ســدهها واکنش نســبت به
اپیدمیها هستند ،که هیﭻیک از طاعون واضﺢتر
نیســت .درواقﻊ ،راهبردهای مقابلــه با طاعون
در اروپا پیــشاز انقالب ﺻنعتی ،پایه و اســاس
سیاستهای بعدی را تشــکیل داده و در اقدامات
بهداشت عمومی فعلی منعکﺲ شده است.
سیاســتهای مهــار ) ،(containmentکاهش
) (mitigationو قرنﻄینــه ) (mitigationچیــز
جدیدی نیســت .از قضا ،با توجه به شــیوع فعلی
ویروس کرونا در شــمال و مرکز ایتالیا ،همانجا
بود که در دوره رنســانﺲ برخــی از راهکارهای
اﺻلی بهداشت عمومی برای اولینبار ابداع گردید.
محدودیت بهداشــتی ) (cordons sanitaireکه
توسط سربازان در خط مقدم به منظور جلوگیری
از ورود طاعــون به ایالتها اعمــال گردید ،تﺄﺛیر
منفی بر اقتصاد گذاشــت؛ زیرا محدودیتهه بر
روی ﺻنایﻊ ،تجارت و مبادالت اعمال میگشت.
شهرها ،که شــاید بهتر از اکنون توسط دیوارهای
قرون وسﻄایی خود محافظت میشدند ،نگهبانانی
را استخدام مینمودند تا هرکسی را که قصد ورود
دارد به چالش بکشند.
خیابانها با سوزاندن شاخههای گیاهان )(juniper
ضدعفونــی میشــدند ،در حالیکــه خانههای
آلوده ،مبلمان و مالفهها با گوگرد )  (ulphurتمیز
میشدند .پزشکان با پوشیدن ماسکهای طاعون
نوکدار ،در خیابانها میگشــتند ،همانﻄور که
پرسنل پزشــکی امروز ماســکهای سادهتری
میپوشــند .در آن زمان ،درســت مثل اکنون،
نگرانی در مورد افرادی که با هم اجتماع میشوند

ابراز شد؛ رویدادهای عمومی ممنوع شد و مدارس
و بازارها بســته شــدند .بیماران به مراکز وسیﻊ
قرنﻄینه – "الزارتی" )� – (Lazareمنتقل شدند
در حالیکه ارتباطــات در منزل یا در مراکز بزرگ
ورای دیوارهای شهر برای  40روز ایزوله شده بود.
ایــن راهبردها ضمن تﺄکید بر جلوگیــری از ایجاد
وحشــت و ترس ،بر نقــش دولتهــا در "مهار" و
"کاهش" تﺄکید داشــتند .اگرچه این عصر قبل از
رسانه های اجتماعی بود ،اما شایعاتی منتشر شد و
بخشهایحاشیهایجامعهرامتهمبهگسترشاین
بیماری کرد و ابهاماتی در مورد تﺄﺛیر سیاست های
رســمی بر آزادی هــای انســانی مﻄــرح کرد.

اپیدمی ها از بیرون حمله کرده و به
داخل کشیده می شود.

ساموئل کوهن ،استاد تاریﺦ قرون وسﻄایی،
دانشگاه گالسکو و نویسنده اپیدمی ها :نفرت
و دلسوزی از طاعون آتن تا ایدز )آکسفورد،
(2018

من روی یک جنبه اپیدمــی تمرکز می کنم؛ در
حقیقت ،همان جنبه ای کــه در منابﻊ تاریخی از
دوران باستان تا قرن نوزدهم بیشتر از همه گزارش
شده است :واکنش های انســانی .حداقل از اوایل
دهه  1980و  ،HIV/AIDSواکنش ها تقریباً به طور
خاص در طول اپیدمی ها شــامل شک ،سرزنش
و خشــونت نســبت به فقرا ،افراد دیگر و قربانیان
بیماری بوده است .تصور این موضوع آسان است.
اپیدمی ها اغلب از بیرون حمله می کنند ،توسط
میزبانان خارجی به داخل کشیده می شوند گمان
می شود که از فقر و آلودگی منشا می-گیرد .با این
وجود ،انواع نفرت و خشونت از آنﭽه فرض می شود
متفاوت تر است.
عصبانیت و خشــونت بیشــتر در جهت مخالف،
از فقیر به سمت دولت کشــیده می شود؛ به ویژه
هنگامی که افراد برتر جامعه اشکال وحشیانه ای
از قرنﻄینه و جستجوهای نظامی بر کسانی که به
عنوان عامل رشــد بیماری تلقی می شدند  -فقیرا
 تحمیل می کردند؛ همانﻄور که در در شبه قارههند بــا طاعون بوبونیک در پایــان  19قرن اتفاق
افتاد .فقرا در اردوگاه های تفکیکی غیرانســانی
محصور شــدند که منجــر به شــورش و ازدحام
متراکم هزاران نفر علیه قشــر استعماری و دولت
های شهری شد .مسیر نفرت می تواند در جهات
دیگر گسترش یابد ،مانند شورش های وبا از دهه

 1830تا قرن بیستم .باز هم فقرا مرتکب خشونت
شــدند ،اما کارکنان بهداشــت و درمان قربانیان
اﺻلی شــدند و متهم گشتند که این بیماری برای
حذف جمعیت فقرا اختراع کرده بودند.
با این حــال ،تاریــﺦ نشــان می دهد کــه این
واکنش های خشونت آمیز استثنا بودند ،به ویژه
قبل از قرن  .19اپیدمی می تواند از طرف دیگر به
نزاع طبقاتی پایان دهد؛ مانند قشر برتر سناتور و
مردم طبقه پاییــن ) (plebesدر رم در قرن پنجم.
اپیدمی ها همﭽنین می-توانند سیلی از دلسوزی
را به همراه داشته باشــند ،همانﻄور که با هجوم
گســترده داوطلبــی و ایثار در سراســر جهان با
آنفوالنزای بزرگ در  20-1918این اتفاق افتاد.
این ســﺆال مﻄرح می شــود :به چه علتی تفاوت
وجود دارد؟ در طول  200ســال گذشــته ،یک
متﻐیر قوی اســت :میزان کشــنده بودن )نسبت
افراد بیماری کــه می میرند( و نه مرگ و میر .با وبا
در دهه  1830و ابوال امروز ،حمالت علیه کارکنان
بهداشت و دولت مشابها تکرار می شود" :افراد وارد
بیمارستان می شوند ،اما زنده بیرون نمی آیند".

ترس و شک سریع تر از هر ویروسی
تکثیر می شوند.

پاتریشیا فارا ،رئیﺲ پیشین انجمن جامعه
انگلیﺲ برای تاریﺦ علم و عضو برجسته کالﺞ
کالر ،کمبریﺞ.

اپیدمی ها ترس و بدگمانــی ایجاد می کنند که
سریﻊ تر از هر ویروسی تکثیر می شوند .هنگامی
که یک بیماری مرمــوز فوران می کنــد ،اولین
واکنش غیرمفید وحشت است ،دومین شناسایی
یک مقصر .به جای منجر گشــتن به یک راه حل
مقصر دانســتن منابﻊ مفــروض عیوب مقدماتی
موجود در جامعه را آشکار می کند .در اوایل دهه
 ،1980هنگامی که علت ایدز هنوز ناشناخته بود
مﻄبوعات آمریکایی آفریقایی ها را به داشتن رابﻄه
جنسی با شــامﭙانزه ها متهم کردند ،در حالی که
شوروی منشﺄ آن را در آزمایشگاه های تحقیقاتی
آمریکا می دانســتند .اما با افزایش هوموفوبی در
سﻄﺢ بین المللی ،شرم آورترین نفرت علیه بیمار
ﺻفــر ) ،(Patient Zeroیک مﺄمــور هواپیمایی
همجنســگرا بود که به طور ناعادالنه ای به عنوان
منبﻊ بیماری نامیده شد.
در سال  ،1665در طول بدترین آلودگی باکتریایی
انگلیﺲ ،مظنون اﺻلی خدا بود .با فقدان هرگونه
ماهنامه بهداشت /مردادماه 1399
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توضیﺢ دیگری ،جمعیت به کلیساها رفتند و برای
نجات از آنﭽه که آن ها عذاب الهی را برای گناهان
خود تعبیر کردند ،دعا کردند .دانیل دفو در نیمه-
رمان خود ،وقایﻊ یک ســال طاعون )Journal of a
 ،(Plague yearهرج و مرج را به عنوان اﺛر نامﻄلوب
اجباری ایزوله توﺻیف می نماید .او غالباً استدالل
می کرد که "شرارت خصوﺻی" در نبرد با "منافﻊ
عمومی" پیروز میشــد .با نگرانــی از آلوده بودن،
زندانیان سالم مشکوک ،درهای قفل شده را برای
به دست آوردن غذا ،غارت امالک متروکه و یا فرار
به حومه شهرها شکسته و گسترش این بیماری را
بیشترگستردهمی نمودند.
بــرای کســانی که می توانســتند از تجمــالت
برخوردار باشند ،انزوای روســتایی گاهی معادل
یک یکشــنبه ی مفید بود .میکروسکوپیســت
رابرت هوک که از وظایف خود در انجمن سلﻄنتی
رهایی یافته بود ،با آزمایشات سرگرم شد و درباره
فســیل های دریایی که در سورری داونز یافته بود
تحقیق نمود .در همین حال ،یک کارشناس ارشد
کمبریﺞ به طور موقت در کلبه خود در لینکلنشر
محدود شد و ظاهرا ً زیر یک درخت سیب نشسته
بود تا تئوری گرانش را تصور کند و از منشورها برای
اﺛبات اینکه نور خورشید حاوی رنگ های رنگین
کمان است استفاده کرد.
با این حال ،علم قادر به توضیﺢ طاعون نبود .هوک
علی رغم ترسیم دقیق کک ها ،تﺄﺛیر آن ها را انکار
کرد و دانشــمندان مدرن هنوز هــم نمی توانند
تضمین کننده حفاظت باشــند .چه خدا را و چه
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یک انسان بی گناه را مقصر بدانیم  ،بسیاری از افراد
ناگزیرا ًهنگام تﻐییر شرایط عادی فوت می نمایند.

آبله مرغان تنها بیماری انسان باقی ماند
که ریشه کن گردد.
سندراهمﭙل،نویسندهاطلﺲبیماری:نقشه
اپیدمی های کشنده و آلودگی از طاعون تا
ویروس زیکا )شیر سفید(2018 ،

در دهه  ،1970به دانشــجویی که می توانســت
یکی از مهم ترین میکروبیولوژیســت های بالینی
جهان شود ،توﺻیه می شد در مورد بیماری های
عفونی تحقیق نکند .استادش به او گفت فایده ای
ندارد .به لﻄف واکسیناســیون و آنتی بیوتیک ها
بیماری های همه گیر کشــنده مانند آبله مرغان
طاعون ،حصبه و ماالریا سرانجام در عقب نشینی
قرارگرفتند.
با این حال ،تقریباً  50ســال بعد ،آبله مرغان تنها
بیماری انسانی باقی مانده است که ریشه کن گردد.
در این میــان پاتوژن های جدید پدید آمده اند که
گونه های مختلف از میزبان حیوانات تا انســان را
درگیر نموده و یا از زیســتگاه های سنتی خود در
مناطق ایزوله جهان رها شده و جهانی می شوند.
در سال ،2002یک نوع پنومونی ناشناخته در چین
ظاهر شد .سندرم شدید تنفسی حاد یا  ،SARSیک
کروناویروس مانند  19-COVIDو ســرماخوردگی
موجب کشته شدن بیش از  700نفر در آمریکای
شــمالی و جنوبی ،اروپا و آســیا شــد .ابوال برای

اولین بار در ســال  1976شناسایی شد ،اما پﺲ از
درگیری های کوچک در مرکز آفریقا محدود شد؛
سﭙﺲ ناگهان ،در سال  2014در غرب آفریقا و پﺲ
از آن در سراســر جهان اتفاق افتاد .تا سال 2016
پاندمی  HIVو ایــدز رخ داد که در دهه  1980مورد
توجه جهانیان قرار گرفت ،و مسئولیت حداقل 35
میلیون کشته را بر عهده داشت .برای هر چیز قابل
قیاسی ،باید به قرن چهاردهم و مرگ سیاه )black
 (deathبرگردیم.
تظاهرات عجیبی از بیماری های شــناخته شده
مشاهده شده اســت .در سال  ،1916پولیومیلیت
) (poliomyelitisکه قب ً
ال فقط برای شــیوع های
کوچــک و قابل تحمل شــناخته می شــد ،در
نیویورک رخ داد و  6000نفر در سرتاســر آمریکا
کشــته شــد .تا دهه  1940و  ،1950فلﺞ اطفال
ســاالنه بیش از نیم میلیون نفــر را در جهان فلﺞ
می کرد و یا می کشت .ما هنوز نمی دانیم که چرا
در ســال  ،1918آنفلوانزا ناگهان شروع به کشتن
میلیون ها جوان سالم در اپیدمی جهانی نمود .تا آن
زمان ،مرگ ومیر آنفلوآنزا عمدتا به افراد سالخورده
و ضعیــف محدود بــود .با وجود پیشــرفت های
خارق العاده ای در علوم پزشکی از اواخر قرن ،19
عوامل بیماری زای مسئول بیماری های همه گیر،
انعﻄاف پذیر ،سریﻊ تر و غیرقابل پیش بینی تر از
آنﭽه که پروفســور دهه  1970می توانست تصور
نماید ،گشتند .مبارزه برای غلبه بر آن ها به روشنی
مسیر قابل توجهی دارد.
منبﻊ:
History Today- Volume 70 Issue 4 April 2020
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بهداشت روان و همه گيری Covid-19
پیش آگهی هـای نامشـخص ،وجـود
کمبـود شـدید منابـع بـرای آزمایـش
و درمـان و محافظـت ارائه دهنـدگان
مراقبت هـای بهداشـتی از عفونـت،
تحمیل اقدامات بهداشـتی ناآشـنا برای
عمـوم که بـه اقدامات سـلیقه ای منجر
می شـود ،ضررهـای مالی بـزرگ و رو به
رشـد و پیام هـای متناقـض از نهادهـا،
ازجملـه عوامـل اصلـی اسـترس زا
هسـتند که بـدون شـک به پریشـانی
عاطفـی گسـترده و افزایش خطـر ابتال
بـه بیمـاری روانـی مرتبط بـا کووید 19
کمـک خواهـد کـرد .ارائه دهنـدگان
مراقبت هـای بهداشـتی بـه عنـوان
بخشـی از پاسـخ بـه همه گیـر نقـش
مهمـی در پرداختـن به ایـن پیامدهای
عاطفـی دارند.

موارد اضﻄراری بهداشــتی عمومی ممکن است
بر ســالمتی ،ایمنــی و رفاه افراد )بــه دلیل عدم
امنیت ،ســردرگمی ،انزوای عاطفی و پریشانی(
و جوامﻊ )به دلیل ضرر اقتصــادی ،تعﻄیلی کار و
مدرسه ،منابﻊ ناکافی برای پزشکی و ضعف توزیﻊ
منابﻊ( تاﺛیرگذار باشــد .این تﺄﺛیرات ممکن است
به طیف وســیعی از واکنش های عاطفی )مانند
پریشــانی یا مشکالت روانﭙزشــکی( ،رفتارهای
ناسالم )مانند اســتفاده بیش از حد از مواد( و عدم
رعایــت دســتورالعمل های بهداشــت عمومی
)مانند قرنﻄینه خانگی و واکسیناســیون( چه در
افرادی که به این بیماری مبتال می شوند و چه در
جمعیت عمومی معنا شود .تحقیقات گسترده در
مورد سالمت روان نشــان داده است که پریشانی
عاطفی در جمعیت های آســیب دیــده فراگیر
اســت  -یافته ای که در جمعیت های تحت تﺄﺛیر
همه گیری  19-Covidتکرار می شود.
بعد از فاجعه ها ،بیشتر افراد مقاوم بوده و در معرض
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آسیب روانشناسی قرار نمی گیرند .در واقﻊ ،برخی
افراد نقاط قوت جدیدی پیــدا می کنند .اگرچه،
در حوادث طبیعی "مرســوم" )،(conventional
تصادفــات مربوط بــه فــن آوری و همﭽنین در
اقدامات عمــدی نابودی جمعــی ،نگرانی اﺻلی
اختالل استرس پﺲ از سانحه ) (PTSDناشی از قرار
گرفتن در معرض تروما اســت .مشکالت پزشکی
ناشــی از دالیل طبیعی مانند عفونت ویروســی
تهدیدکننده زندگــی ،معیارهای فعلی مورد نیاز
برای تشــخیص  PTSDرا ندارد ،اما آســیب های
روانشناســی دیگر ،از جمله افسردگی و اضﻄراب
ممکن است به وجود آید.
برخی از گروه ها ممکن اســت نسبت به سایرین
نسبت به تﺄﺛیرات روانی اجتماعی همه گیری ها
آســیب پذیر باشــند .به ویژه افرادی که به این
بیماری مبتال می شــوند ،افــرادی که در معرض
خﻄر آن قرار دارند )از جمله افراد ســال خورده،
افرادی که دارای عملکرد سیستم ایمنی ضعیف

هستند و کســانی که در محیط شــلوغ زندگی
می کنند و یــا مراقبت می شــوند( ،و افرادی که
از نظر پزشــکی ،روان پزشــکی یــا مصرف مواد
مشــکالت قبلی دارند ،در معرض خﻄر بیشتری
برای پیامدهای روانی-اجتماعی نامﻄلوب هستند.
ارائه-دهندگان مراقبت های بهداشتی همﭽنین
با توجه به در معرض خﻄر ویــروس قرار گرفتن
نگرانی در مورد آلوده شدن و مراقبت از عزیزانشان
کمبود تجهیزات محافﻆ شخصی ) ،(PPEساعات
کار طوالنی-تر و درگیرشدن با آسیب های عاطفی
در این بیماری بسیار آسیب پذیر هستند .تالش ها
برای پیشگیری مانند غربال گری برای مشکالت
ســالمت روان ،آموزش روانی و پشتیبانی روانی-
اجتماعی باید روی این گروه ها و سایر گروه های
در معرض خﻄر برای پیامدهای روانی-اجتماعی
منفی ،متمرکز شود.
فراتــر از اســترس های ذاتی در خــود بیماری
دســتورالعمل های محدودکننــده در منــازل
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)از جملــه توﺻیه ی در خانه مانــدن ،قرنﻄینه و
ایزوله ســازی( برای افراد جدید اســت و نگرانی
در مورد نحــوه واکنش فردی و جمعــی را ایجاد
می کند .بررســی اخیر عواقب روان شــناختی
در نمونه افــراد قرنﻄینه شــده و ارائه دهندگان
مراقبت های بهداشتی ممکن است آموزنده باشد؛
که عواقب عاطفی بی شــماری از جمله استرس
افســردگی ،تحریک پذیــری ،بی خوابی ،ترس
سردرگمی ،عصبانیت ،ســرخوردگی ،کسالت و
پریشانی در ارتباط با قرنﻄینه را آشکار کرد .برخی
از آن ها پﺲ از برداشــته شدن قرنﻄینه همﭽنان
ادامه داشتند .عوامل اســترس زای خاص شامل
مدت زمان طوالنی تر بســتری ،نداشــتن لوازم
کافی ،مشــکل در تهیه مراقبت پزشکی و داروها
و خسارات مالی هســتند .در همه گیری کنونی
بســتری در خانه جمعیت زیادی برای دوره های
نامحدود ،اختالف در بین توﺻیه به در خانه ماندن
از سمت نهادهای مختلف و پیام های متناقﺾ از
طرف دولت و مقامات بهداشت عمومی به احتمال
زیاد پریشانی را تشــدید می کند .مﻄالعه ای که
در اوایل دهه  2000در جوامﻊ مبتال به ســندرم
حاد تنفسی شــدید ) (SARSانجام شد ،نشان داد
که اگرچه اعضای جامعه ،افــراد متاﺛر و کارکنان
مراقبت های بهداشــتی برای کاهش خﻄر ابتال و
محافظت از سالمت جامعه تشویق شدند قرنﻄینه
را رعایت کنند ،پریشانی عاطفی عده ای را وسوسه
کرد که از این توﺻیه سر باز بزنند.
فرﺻت برای نظارت بــر نیازهای روانی اجتماعی
و ارائــه پشــتیبانی در هنگام مواجهه مســتقیم
با بیمــار در بالین ،بــه دلیل حصــر در منزل در
مقیاس بزرگ ،در این بحران بسیار محدود است.
خدمات روان-شــناختی ،که به طور فزاینده ای
در مراکــز مراقبت های اولیه ارائه می شــوند ،از
طریق تله پزشــکی ) (telemedicineپیشــنهاد
می گردد .در زمینه  ،19-Covidارزیابی و نظارت
روانی باید شامل پرس و-جوهای مربوط به عوامل
اســترس زای ) 19-Covidاز جملــه مواجهــه با
منابﻊ آلوده ،اعضای خانواده آلوده ،از دست دادن
عزیزان و فاﺻله فیزیکی( ،مشــکالت ﺛانویه )برای
مثال ضرر اقتصــادی( ،اﺛــرات روانی-اجتماعی
)مانند افســردگی ،اضﻄراب ،نگرانی های روانی
بی خوابی ،افزایش مصرف مواد و خشونت خانگی(
و شاخص های آسیب پذیری )مانند وجود شرایط
جســمی یا روانی موجود( باشد .برخی از بیماران

برای ارزیابی رسمی و مراقبت از سالمت روان ،نیاز
به مراجعه دارنــد؛ در حالی که برخی دیگر ممکن
است از مداخالت حمایتی که برای ارتقاء سالمتی
و تقویت مقابله اســتفاده می شود )مانند آموزش
روان شناختی یا تکنیک های رفتاری( بهره ببرند.
با توجه به گســترش بحران اقتصادی و ابهامات
بی شــمار پیرامون این بیماری ،ممکن است ایده
خودکشی پدید آمده و نیاز به مشاوره فوری با یک
متخصص بهداشت روان یا بســتری احتمالی در
اورژانﺲ روان پزشکی وجود داشته باشد.
در طیف خفیف تر مداخالت روان شناختی ،با در
اختیار قرار دادن اطالعاتــی درباره واکنش های
معمول نســبت به این نوع استرس و با بیان اینکه
افراد می توانند شــرایط را حتــی در وخیم ترین
موارد مدیریت کنند ،می توان بسیاری از تجربیات
بیماران ،اعضای خانواده و عموم مردم را می توان
به طور مناســبی طبیعی نمــود .ارائه دهندگان
مراقبت های بهداشتی می توانند پیشنهادهایی
را برای مدیریــت و مقابله با اســترس ارائه داده
)ماننــد فعالیت های مفید و حفــﻆ روال عادی(
بیماران را با خدمات بهداشــت اجتماعی و روانی
آشنا ساخته و بیماران را در ﺻورت لزوم از مشاوره
حرفه ای بهداشت روان بهره مند سازند .از آنجا که
گزارش های رســانه ای می توانند از نظر عاطفی
نگران کننده باشــند ،تماس با اخبــار مرتبط با
همه-گیری باید پایش و محدود شــود .از آنجا که
والدین معموالً پریشــانی فرزندان خود را دست
کم می گیرند ،بــرای پرداختن بــه واکنش ها و
نگرانی هــای کودکان باید مباحثــه ای باز انجام
شود.
در مــورد خــود ارائه دهنــدگان مراقبت های
بهداشــتی ،ماهیــت جدیــد ،2-SARS-CoV
آزمایشــات ناکافی ،گزینه های درمانی محدود،
 PPEو سایر تجهیزات پزشــکی ناکافی ،بار کاری
گسترده و سایر نگرانی های نوظهور ،منبﻊ استرس
بوده و پتانسیل غلبه بر سیستم ها را دارد .مراقبت
از خود ) (self-careبرای ارائه دهندگان ،از جمله
ارائه دهندگان مراقبت های بهداشت روان ،شامل
آگاهی از بیماری و خﻄرات ،نظارت بر واکنش های
استرس خود شخص ،و جستجوی کمک مناسب
در مورد مســئولیت ها و نگرانی-های شخصی و
حرفه ای  -از جمله مداخالت بهداشــت روان در
ﺻورت وجود اندیکاســیون  -است .سیستم-های
مراقبت های بهداشتی باید با نظارت بر واکنش ها و

عملکرد ،تﻐییر وظایف و برنامه ها ،اﺻالح انتظارات
و ایجــاد مکانیزم هایی بــرای ارائه پشــتیبانی
روانی-اجتماعی در ﺻورت لزوم ،به استرس ارائه-
دهندگان و اپراتورهای عمومی بﭙردازند.
با توجه به اینکه بیشــتر موارد  19-Covidتوسط
افــرادی که آمــوزش کمی در زمینه بهداشــت
روان دیده اند ،در مراکز مراقبت های بهداشــتی
شناســایی و تحت درمان قــرار می گیرند ،الزم
اســت ارزیابی و مداخله برای نگرانی های روانی-
اجتماعی در آن شــرایط انجام شــود .در حالت
ایــده آل ،ادغام مالحظــات بهداشــت روان در
مراقبت  19-Covidدر ســﻄﺢ سازمانی و از طریق
برنامه ریــزی ایالتی و محلی مورد بررســی قرار
می-گیرد؛ که شامل مکانیســم های شناسایی،
ارجاع و درمان پیامدهای شدید روانی-اجتماعی
و اطمینان از ظرفیت مشاوره با متخصصان است.
آموزش در مورد مســائل روان شــناختی باید در
اختیار رهبران نظام ســالمت ،خط اول مواجهه
و متخصصان مراقبت های بهداشــتی قرار گیرد.
انجمن های بهداشــت روان و مدیریت اضﻄراری
باید برای شناسایی ،توسعه و انتشار منابﻊ مبتنی
بر شــواهد مربوط به ســالمت روان در اﺛر بالیای
طبیعی ،تریاژ بهداشــت روان و مراجعه به آن ها،
نیازهــای جمعیت های خاص و اطالع رســانی
در مــورد مرگ و مراقبــت از داغ داران با یکدیگر
همکاری کنند .تالش های مرتبــط با این خﻄر
بایــد پیﭽیدگی های موضوعــات نوظهور مانند
دستورالعمل های پیشگیری ،در دسترس بودن
واکســن و قابل قبول بودن آن و مداخالت مورد
نیاز مبتنی بر شواهد را که مربوط به همه گیری ها
اســت پیش بینی کنــد و باید طیف وســیعی از
نگرانی های روانی را برطرف ســازد .متخصصان
بهداشــت روان می توانند در تدویــن پیام های
منتشره توسط رهبران قابل اعتماد کمک نمایند.
همه گیری  19-Covidپیامدهای نگران کننده ای
برای ســالمت فردی و جمعی و عملکرد عاطفی
و اجتماعی دارد .عالوه بر ارائه خدمات پزشــکی
ارائه دهندگان مراقبت های بهداشــتی در حال
حاضر نقش مهمی نیــز در نظارت بــر نیازهای
روانی-اجتماعی و ارائه پشتیبانی روانی-اجتماعی
به بیماران خــود ،ارائه دهنــدگان مراقبت های
بهداشــتی دیگر و عموم دارند؛ فعالیت هایی که
بایــد در مراقبت های بهداشــتی همه گیری ها
دخیل شوند.
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