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مونوکلونال آنتیبادیهای درمانی موجود در فاز 3
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عضالنی را نشان میدهند .بااینحال ،در  10تا 20درصد بیماران
بهویژه افراد سالمند یا افراد با برخی بیماریهای زمینهای پنمونی و
سندرم دیسترس تنفسی حاد یا acute respiratory ( ARDS

 )distress syndromeدیده میشود .این ویروس عمدتاً از طریق
قطرات تنفسی منتقل میشود ( .)2اگرچه تالشهای بسیاری برای

چکیده
ویروس کرونای جدید برای اولینبار در اواخر دسامبر سال 2019
شناسایی و باعث بیماری شدید تنفسی در انسان شد .با وجود
اینکه تالشهای بسیاری برای تولیددارو یا واکسن برای این
ویروس انجام شده ،هنوز درمان قطعی برای مقابله با عفونت ناشی
از این ویروس پیدا نشده است .اما برخی از داروها اکنون روی
بیماران نتایج مثبت داشتهاند و برخی نیز در مرحله مطالعات
آزمایشگاهی و بالینی هستند .مونو کلونال آنتیبادیها در درمان
کووید 19-بسیار مورد توجه هستند ولی با وجود آنکه بیش از
 120مطالعه بالینی روی آنها انجام شده یا در حال انجامشدن است
فقط توسیلیزومب نتایج امیدوارکنندهای نشان داده است و گاهی
در پروتکلهای درمانی استفاده میشود .در این مقاله مونوکلونال
آنتیبادیهای درمانی کووید 19-که اکنون در فاز  3بالینی و یا
فازهای باالتر هستند بررسی میشوند.
کلیدواژهها :کووید ،19-مونوکلونال آنتیبادی ،فاز  3مطالعه
بالینی
تاریخ دریافت99/06/01 :
تاریخ پذیرش99/12/21 :
*نویسنده مسئولrezaei.mohsen@gmail.com :

معرفی دارو یا واکسن برای این ویروس انجام شده ،هنوز درمان
قطعی برای مقابله با عفونت ناشی از این ویروس پیدا نشده است.
بااینحال ،برخی از داروها اکنون روی بیماران نتایج مثبت داشته
است و برخی نیز در مرحله مطالعات آزمایشگاهی و بالینی هستند
(شکل  .)1مهمترین رویکرد در درمان بیماری کووید ،19-مهار
ورود ویروس به سلولهای میزبان و رونویسینکردن ویروس از
طریق مهار آنزیم  RNAپلیمراز وابسته به  )RdRp( RNAاست.
پروتئین  )S( Spikeمهمترین پروتئین ساختاری ویروس است که
دو زیرواحد  S1و  S2را شامل میشود .زیرواحد  S1مسئول
اتصال ویروس به گیرندههای سلول میزبان ( ACE2آنزیم تبدیل
کننده آنژیوتانسین  )2و زیرواحد  S2مسئول همجوشی غشای
ویروس و سلول میزبان است ( .)3مونوکلونال آنتیبادیها در
مرحله دوم یا فاز ریوی بیماری کووید 19-و نیز بهویژه در مرحله
سوم یا فاز بیشالتهابی( )Hyper-inflammationمیتوانند مؤثر
باشند .عمدتاً در این مرحله است که طوفان سیتوکین رخ میدهد.
طوفان سیتوکین یک پاسخ ایمنی کنترلنشده میزبان در برابر
ویروس است که طی آن افزایش شدید سیتوکینهای پیشالتهابی
رخ میدهد .بهدنبال افزایش سطح سیتوکینهای پیشالتهابی،
لنفوسیتهای تیسیتوتوکسیک دچار اپوپتوز میشوند که خود این
امر میتواند کلیرانس اجزای ویروسی را کاهش دهد .اینترفرون-
های آزادشده موجب اپوپتوز سلولهای آلوئلی و اپیتلیال راههای
هوایی میشوند که آسیب رگهای ریز ریوی و تخریب سد
اپیتلیاآللوئلی را به دنبال خواهد داشت .در اثر این آسیب ،بستر
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ریز عروقی ریه دچار نشت خواهد شد و ادمآلوئلها رخ خواهد

مونوکلونال آنتیبادیها در بیماری کووید درباره این سیتوکین

داد که تبادل گاز را مختل خواهند کرد و هایپوکسمی را در پی

انجام شده است (.)7

خواهد داشت .مطالعات بالینی فراوانی در زمینه استفاده از

توسیلیزومب یک آنتیبادی مونوکلونال انسانی است که میتواند

مونوکلونال آنتیبادیها برای کنترل پیامدهای کووید انجام گرفته

هر دو شکل غشایی و محلول گیرندههای اینترلوکین  6را هدف

یا آنکه در حال انجام است ( .)5 ,4گستره بزرگ این پژوهشها

قرار دهد ( .)8این آنتیبادی در درمان آرتریت روماتوئید و

که فازهای مختلفی ( 3 ،2 ،1و  )4را دربرمیگیرد ،پرداختن به

آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان بهکار میرود (.)9این آنتیبادی

همه این پژوهشها را از حوصله این نوشته خارج میکند و به

اولین و تنها مهارکننده اینترلوکینی است که  FDAبرای کنترل

ناچار باید فقط بخشی از این پژوهشها را در اینجا بررسی کنیم.

سندرم ترشح سیتوکین ( )cytokine release syndromeناشی از

بنابراین با توجه به گستردگی پژوهشهای انجامشده روی آنتی-

درمان با  CAR-T cellتأیید کرده است .آزمایشهای بالینی انجام-

بادیهای مونوکلونال درمانی در کووید ،19-در این مقاله به

شده با داروی توسیلیزومب بر بیماران کووید 19-نشان داده است

بخشی از این آنتیبادیها که وارد فاز  3بالینی شدهاند و امید

که واکنشهای شدید و غیرطبیعی سیستم ایمنی یا همان طوفان

بیشتری برای اثبات کارایی آنها در کووید 19-میرود توجه شده

سیتوکینی در افرادی که تحت درمان با این دارو قرار گرفته اند ،به

است .در ادامه ،نتایج بررسیهای تأثیر این آنتیبادیها در درمان

خوبی مهار و از شدت بیماری و مرگومیر نیز کاسته شده است.

بیماران مبتال به کووید  19-خواهد آمد.

طوفان سایتوکین وقتی ایجاد میشود که سایتوکینها در تالشی
اشتباه برای ایمن نگهداشتن بدن یک واکنش ایمنی شدید و
تهاجمی به اعضای مختلف بدن ازجمله کبد و ریهها میدهند که
ممکن است درنهایت به مرگ بیمار بینجامد .در یک مطالعه بالینی
گزارش شده است که توسیلیزومب میتواند در درمان بیماران
کووید 19-مؤثر باشد ( )10و در کاهش مرگومیر بیماران ناشی از
کووید 19-نقش بسیاری دارد ( .)11در چین نیز  Zhangو
همکارانش در یک مطالعه بالینی نشان دادند که توسیلیزومب می-
تواند در درمان بیماران مبتال به کووید  19-بهطور مؤثری به کار
گرفته شود ( .)12همچنین در مطالعه دیگری گزارش شده است

شکل ( :)1داروها و آنتیبادیهای استفادهشده در درمان کووید-

که درمان با توسلیزومب چه بهصورت وریدی یا زیرجلدی به

)6(19

کاهش نیاز به ونتیالتور یا کاهش مرگ در بیماران مبتال به بیماری
کووید 19-منجر میشود ( .)13اگر توسیلیزومب برای بیماران

Tocilizumab

در بیماری کووید افزایش میزان اینترلوکین  6با شدت بیماری
ارتباط مستقیم دارد .افزایش میزان اینترلوکین  6موجب افزایش
فعالیت و تولید سلولهای  )Th 17( T helper 17میشود که در

مبتال به کووید 19-استفاده شود باید پارامترهایی دیگری ازجمله
آزمایش سل نهفته قبل و طی درمان با این ترکیب ارزیابی شود
(.)10

بیماری کووید 19-با آن روبهرو هستیم .فعالیت بیش از حد

Sarilumab

اینترلوکین  6را سرانجام میتوان در افزایش نفوذپذیری و نشت

ساریلومب از آنتیبادیهای آنتاگونیست گیرندههای محلول و

عروق در بیماران مشاهده کرد  .با توجه به اهمیت این سیتوکین در

چسبیده به غشای اینترلوکین  6است که بدینترتیب از فعالیت

شدت بیماری کووید ،بیشترین پژوهشهای بالینی روی

اینترلوکین  6جلوگیری میکند ( .)14این دارو پیش از این برای
درمان آرتریت روماتویید تأیید شده است .در کشورهای آمریکا،
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دیگر

مهارکنندههای

اینترلوکین

،6

آنتیبادی

کانادا ،فرانسه و دانمارک ،این دارو در فاز  3بالینی جهت بررسی

از

تأثیر آن بر کاهش پاسخهای التهابی در بیماران مبتال به کووید19-

مونوکلوناالولوکیزومب است که برای درمان آرتریت روماتویید

قرار دارد .در یک پژوهش 60روزه بر بیماران بستری در بیمارستان

تحت بررسی است .شرکت  R-Pharmدر کشور روسیه در یک

و دریافتکننده اکسیژن که دوزهای  200و  400میلیگرم

مطالعه بالینی ،اثربخشی و ایمنی تجویز این آنتیبادی و RPH-104

ساریلومب را بهصورت وریدی دریافت کردند ،کارآیی این دارو

(یک آنتاگونیست اینترلوکین  )1را همراه درمانهای استاندارد در

تأیید نشد ( .)15هرچند در یک بررسی دیگر با دوز  400میلیگرم

درمان بیمارن مبتال به کووید  19-در حال بررسی کردن است

نتایج امیدبخشی به دست آمده است ( .)16جالبآنکه در هر دو

(.)https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04380519

پژوهش این دارو عوارض جانبی ویژهای از خود نشان نداده
است.

Mavrilimumab

ماوریلیمومب یک آنتیبادی مونوکلونال است (ایزوفرم انسانی
Lenzilumab

 )lgG4که به  GM-CSFRαمتصل و باعث میشود در سیگنالهای

لنزیلومب یکی از آنتیبادیهای مونوکلونال است که فاکتور

پاییندست اختالل رخ دهد .در یک پژوهش 13 ،بیمار مبتال به

تحریککننده تشکیل کلونیگرانولوسیتی-مونوسیتی ( )GM-CSFرا

کووید 19-را با ماوریلیمومب و  26بیمار را با درمان استاندارد

هدف قرار میدهد و مهار میکند .اعتقاد بر این است که کاهش

کووید 19-بررسی و میزان بهبودی آنها را مقایسه کردهاند .طی

GM-CSFناشی از لنزیلومب مانع از تحریک بیش از حد سیستم

یک دوره 28روزه ،هیچ مرگومیری در گروه ماوریلیمومب دیده

ایمنی و پیشرفت بیماری در افراد مبتال به کووید 19-میشود .در

نشد ،ولی  7بیمار در گروه کنترل ،فوت کردند .همچنین نتایج

یک مطالعه بالینی روی  39بیمار مبتال به کووید 12 ،19-نفر

حاصل از این مطالعه نشان داد که مدت زمان الزم برای بهبودی

تحت درمان با لنزیلومب و  27نفر بهعنوان کنترل در نظر گرفته

در گروه درمان با ماوریلیمومب 8،روز و در گروه کنترل 19 ،روز

شدند .زمان بهبودی بیماران تحت درمان با لنزیلومب ( 5روز)

طول کشیده که این اختالف معنادار بوده است (.)18

بسیار کوتاهتر از گروه کنترل ( 11روز) بود .تجزیه و تحلیل
سیتوکینها ،کاهش سلولهای میلوئیدی التهابی را  2روز پس از
درمان با لنزیلومب نشان داد (.)17

Canakinumab

کاناکینومب باعث میشود در برهمکنش اینترلوکین  1بتا با گیرنده
آن اختالل رخ دهد .این دارو برای برخی بیماریهای ارثی التهابی

Levilimab

مانند  Periodic fever syndromeتأیید شده است .نتایج یک

آنتیبادی مونوکلوناللوی لیمب یک مهارکننده اینترلوکین  6است

مطالعه نشان داده است که درمان با کاناکینومب ،باعث کاهش نیاز

که برای درمان آرتریت روماتوئید نیز بررسی شده است .در یک

به ونتیالتور و افزایش چشمگیر در بهبود عالئم بالینی در بیماران

مطالعه بالینی در کشور روسیه ،اثربخشی این آنتیبادی در درمان

مبتال به کووید 19-میشود (.)19

بیماران مبتال به کووید 19-در حال انجام است .نتایج مطالعات فاز
 3کلینیکی نشان داده است که این آنتیبادی میتواند به میزان
زیادی خطر مرگ در بیماران مبتال به کووید 19-را کاهش دهد
(.)https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04397562

Anakinra

آناکینرا ،یک آنتاگونیست گیرنده اینترلوکین  1است .این دارو پیش
از این برای آرتریت روماتویید و برخی بیماریهای التهابی تأیید

Olokizumab

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی
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Emapalumab

اماپالومب یک آنتیبادی مونوکلونال مهارکننده اینترفرون گاما
Hemophagocytic
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