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چکيده
هدف :هدف از مطالعه حاضر ،ضمن معرفی سویههای مختلف کرونا ویروس ،بررسی علت بیماری  SARS-CoV-2و
روشهای سلول درمانی با بهکارگیری سلولهای بنیادی و وزیکولهای خارج سلولی مشتق از این سلولها است .این پژوهش
براساس هدف از نوع بنیادی و براساس روش در زمره تحقیقات توصیفی تحلیلی بهشمار میرود .در این مطالعه از کلمات
کلیدی کرونا ،سلولدرمانی ،سلولهای بنیادی مزانشیمی ،اگزوزوم استفاده شد .جستجو بهصورت کتابخانهای از مقاالت در
پایگاه داده ای  Google scholar, PubMed, SCOPUS, ISI Web of Knowledgeصورت گرفت .بازه زمانی
مدنظر نیز از دسامبر  2019لغایت ژوئن  2021درنظر گرفته شد .تاکنون  7گونه از خانواده کرونا ویروس که توانایی انتقال
بهانسان را دارند شناسایی شدهاند .در گزارش اخیر برای بررسی بیشتر در مورد شکل نوظهور بتا کرونا ویروس یعنی SARS-
 CoV-2پژوهشگران به مطالعه روی سیستمهای مشتق از سلولهای بنیادی روی آوردند .سلول درمانی بااستفاده از
سلولهای بنیادی گزینه مطلوبتری است ،چراکه این سلولها با ایجاد ارگانوئیدها در محیط کشت و با حفظ قطبیت
سیگنالدهی ،ایمنی عملکردی دارند .در مدل کشت دو یا سه بعدی ،استفاده از سلولهای بنیادی به یک مدل کاربردی ،جهت
مطالعه و بررسی بیماریزایی ویروس تبدیل شده است .درنهایت ،اگزوزومهای مشتق از سلولهای بنیادی با دارا بودن پتانسیل
ترمیمی ریه آسیب دیده گزینه دیگری هستند که اخیرا در درمان این بیماری مورد توجه قرار گرفته اند.
واژگان کليدی :کرونا ،سلول درمانی ،سلولهای بنیادی مزانشیمی ،اگزوزوم ،ترمیم
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مقدمه

کرونا ویروسها ،ویروسهای RNAداری هستند که بهطور گسترده پستانداران و پرندگان را آلوده میکنند و موجب
عفونتهای دستگاه تنفس فوقانی در انسان میشوند .همچنین این رده ویروسی باعث ابتالی انسان بهبیماریهای تنفسی،

رود های ،کبدی و عصبی نیز می شود ( .)2 ,1گزارش شدهاست که  69درصد کل ژنوم آن با ژنوم  surivanoroCخفاش
تشابه دارد (.)3
تظاهرات بالینی حاصل از  MERS-CoV ،SARS-CoVو  nCoV-2019میتواند از عفونت بدون عالمت تا بیماری
شدید سندرم حاد زجرتنفسی () )Acute Respiratoty Distress Syndrome (ARDSمتفاوت باشد .عوارض عفونت
به این ویروس از جمله آسیب حاد ریوی ،آسیب حاد قلبی و عفونت ثانویه گزارش شده است ( ،)2در نتیجه امکان آسیب به
این بافتها نیز در بیماری  COVID-19وجود دارد (.)3
کرونا ویروسها از پروتئین اسپایک برای اتصال به سلولهای میزبان استفاده میکنند .ظاهرا  nCoV-2019مانند SARS-
 CoVاز آنزیم مبدل آنژیوتانسین  2انسانی() )Human Angiotensin-Converting-Enzyme 2 (ACE2برای
اتصال به سلولها استفاده میکند ،درحالیکه  MERS-CoVبرای اتصال به سلولهای انسانی از دی پپتیدیل پپتیداز  4یا
( )CD26استفاده میکند .مطالعات نشان داده است هر  3سویه کرونا ویروس شدت باالی بیماری را در انسان ایجاد میکنند
(.)4
بیماری  COVID-19در طی ده ماه بیش از  40میلیون نفر را در  214کشور جهان آلوده کرده است ( .)5این بیماری دارای
تظاهرات بالینی متفاوت است و نسبت به سندرم حاد تنفسی ( )SARS-CoVو سندرم تنفسی خاورمیانه ()MERS-CoV
با میزان سرایت باالتر گزارش شده است ( )3راههای انتقال  SARS-CoV-2از طریق تماس نزدیک و مستقیم ،قطرات و
آئروسلها ،از طریق مدفوع (بهدلیل ورود ویروس به بافتهای گوارشی) ،خلط ،ادرار ،خون یا سرم و مایعات چشمی و بهندرت
از مادر به جنین گزارش شده است (.)6
گزینههای پیشگیری و درمانی بسیاری برای بیماری  COVID-19و عوارض ناشی از آن در حال شناسایی است ،اما در این
بین سلول درمانی با استفاده از سلولهای بنیادی بهعنوان یکی از روشها برای درمان بیماران مبتال به  COVID-19مورد
توجه قرار گرفتهاست .از بین انواع سلولهای بنیادی که برای درمان  COVID-19مورد توجه قرار دارند ،سلولهای بنیادی
مزانشیمی یا مشتقات آنها امیدوارکنندهترین نتایج را در این زمینه در برداشتهاند .مطالعات نشان دادهاند سلولهای بنیادی
مزانشیمی ازطریق بهبود ترمیم سندرم ترشح سیتوکین یا طوفان سیتوکین (( )cytokine release syndrome )CRSو
ترشح انواع فاکتورها باعث محافظت سلولهای آلوئوالر در بیماران  COVID-19مبتال به سندرم حاد زجرتنفسی ()ARDS
میشود .همچنین مطالعات نشان داده است که سلولهای بنیادی مزانشیمی سیتوکینهایی را ترشح میکنند که موجب فعال
شدن انواع مختلف مکانیسمهای ترمیمی آسیب حاد کلیه ،ازجمله مسیرهای ضد التهابی ،ضد آپوپتوزیس و ضد رگزایی
یشود .سلولهای بنیادی مزانشیمی همچنین میتوانند آسیب روده مربوط به  2-VoC-SRASرا ازطریق ترمیم مخاط و
م
بازسازی اپیتلیال درمان کنند ()3.
ویژگيهای ویروس SARS-CoV-2
مولفههای فيلوژنتيکي  SARS-CoV-2و منشا احتمالي آن در انتقال به انسان :در دسامبر  2019در بررسی بیمارانی
که با عالئم تب ،سرفه خشک ،تنگی نفس و کدورت دوطرفه سیتیاسکن قفسه سینه ( )CTبااختالل عملکرد ارگانها،
سندرم زجر حاد تنفسی ،آسیب حاد قلبی ،آسیب حاد کلیه بهمراکز درمانی مراجعه کردند ،سابقه تماس با بازار عمده فروشی
234
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حیات وحش ووهان (با نام هونان) مشاهده شد و در  3ژانویه  ،2020ویروس کرونای جدید بهنام  SARS-CoV-2توسط
توالییابی مایع الواژ کیسه هوایی تشخیص داده شد .نتایج حاصل از این آنالیزهای توالی ژنوم  SARS-CoV-2نشان داد که
این ویروس جز بتاکرونا ویروسها است که شامل کرونا ویروسهای خفاشی شبه  SARSو  MERSهستند .طی آنالیز
فیلوژنتیکی نشان داده شد که  SARS-CoV-2یک کالد مجزا از  SARS-CoVتشکیل میدهد و  79/5درصد همولوژی با
 SARS-CoVدارد ،همچنین نشان داده شده است که پروتئین اسپایک در  SARS-CoV-2و  SARS-CoVبیش از
 70درصد و  SARS-CoV-2و  MERS-CoVبیش از 50درصد شباهت دارند ،این تشابه بیشتر مربوط به زیرواحد S2
در این دو گونه است .سپس اپیدمی  SARS-CoV-2بهسرعت از ووهان به مناطق دیگر چین و جهان گسترش یافت (-6
.)8
براساس بررسی ژنوم پانگولین (مورچهخوار پولـکدار) طـی مطالعـهای از ژانـ

و همکـارانش ،روابـط فیلوژنتیـک و دادههـای

متاژنومیک در سطح کل ژنوم ویروس نشان داد CoV ،پانگولین به ترتیب  91/02درصد و  90/55درصد بـه SARS-CoV-
 2و BatCoV RaTG13شباهت دارد ( .)5شباهت بین کل توالی اسپایک  SARS-CoV-2و  SARS-CoVجدا شده از
انسان و خفاش تقریبا  78درصد برای کل پروتئین 73 ،درصد برای دمین اتصال بهگیرنـده و  50درصـد بـرای موتیـف اتصـال
بهگیرنده است .پروتئین  S1در  CoVپانگولین بهلحاظ فیلوژنتیکی به  SARS-CoV–2بسـیار نزدیـک اسـت .شـش اسـید
آمینه کلیدی درگیر در برهمکنش با  ACE2انسانی بهطور کامل بین  CoVپانگولین و  SARS-CoV–2یکسـان هسـتند،
اما چهار جهش اسید آمینه در  RaTG13وجود دارد .یعنی فقط یک آمینواسید از ایـن  5مـورد بـا همـین بخـش در Bat-
 CoVمشترک است CoV .پـانگولین و  RaTG13موتیـف شناسـایی فـورین را در محـل بـرش  S1/S2از دسـت دادهانـد،
درحالیکه این موتیف میتواند در  SARS-CoV-2مشاهده شود .این مطالعه نشان میدهد که گونـههـای پـانگولین ،ماننـد
سایر سویههای مختلف کرونا میتوانند منبع طبیعی  SARS-CoV-2نیز باشند .با اینحال ،اینکه آیـا گونـههـای پـانگولین
نامزدهای خوبی برای منشا  SARS-CoV-2هستند یا خیر ،هنوز مورد بحث است .امروزه مشخص شـده اسـت کـه ویـروس
کرونای موجود در مورچهخوار نزدیکترین جد مشترک  SARS-CoV-2و  Bat-CoV RaTG13است (.)6 ,5
بررسی ساختار کریستالی کرونا ویروس خفاش ) (RaTG13نشان داد که این ویروس هم میتواند به  hACE2متصل شود،
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که این ویروس پتانسیل انتقال از حیوان به انسان را بدون میزبان حدواسط دارد .همچنین
بررسی ریشههای مهم موتیف اتصال یابنده به گیرنده یا ) Receptor Binding Motif (RBMویروس کرونای
نمونهبرداری شده از مورچهخوار نشان داد که این کرونا ویروسها هم میتوانند  hACE2را شناسایی کنند .با اینحال ،بعضی
از گونههای کرونا ویروس تمایل متفاوتی برای اتصال به  hACE2نشان میدهند .مثال کرونا ویروسهای مورچه خوارهای
 (CoV-Pangolin/GD) Guangdongتمایل خوبی برای اتصال به  hACE2نشان میدهند ،ولی کرونا ویروسهای
مورچهخوارهای  (CoV-Pangolin/GX) Guangxiتمایلی برای اتصال به  hACE2نشان نمیدهند .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که تنها مورچهخوارهای  Guangdongقادر به آلوده کردن انسان بدون میزبان حدواسط بودند (.)9
مولفههای ژنتيکي  SARS-CoV-2 :SARS-CoV-2بعد از  MERS-CoVبزرگترین اندازه ژنوم را در بین گونههای
کرونا دارد .ژنوم  SARS-CoV-2درمقایسه با  SARS-CoVپروتئین اسپایک بلندتری کد میکند که دارای 1273
اسیدآمینه در مقابل  1255اسیدآمینه موجود در  SARS-CoVاست و  3توالی کوتاه بیشتر از اسپایک SARS-CoV
دارد( .)6 ,3ژنوم  RNAتک رشتهای  SARS-CoV-2حدود  30 kbpطول دارد ( .)10نتایج حاصل از آنالیز توالی ژنوم
 SARS-CoV-2نشان میدهد که این ویروس دارای  14چارچوب بازخواندن ())Open Reading Frame (O.R.F
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است که  27پروتئین را کد میکنند و از این بین دو جایگاه آغاز همانندسازی اول پایانه 16 ،(ORF1, ORF2) 5’-
پروتئین غیرساختاری (عملکردی) را برای همانندسازی ویروس و جایگاه آغاز همانندسازی ناحیه پایانه  3’-ژنوم ویروس4 ،
پروتئین ساختاری اسپایک ) ،S (Spikeنوکلئوکپسید ) ،N (Nucleocapsidپوشش ویروس ) ،E (Envelopeپروتئین
1

غشایی ) M (Membraneو  9پروتئین فرعی ساختاری دیگر را کد میکنند ( /3 .)11 ,7انتهای ژنوم آن مسئول ساخت
پروتئینهای ساختاری ضروری و  2/3ابتدایی آن مسئول ساخت پروتئینهای غیرساختاری و عملکردی برای همانندسازی
است .همچنین  SARS-CoV-دارای کالهک آمینی’ 5و دم پلی آدنیلی در سمت ’ 3ژنوم خود نیز هست (.)6
مولفههای دموگرافيك :میانگین ضریب (نرخ) تکثیر) (R0برای  SARS-CoV-2بسته بهشرایط بین  2تا  2/5متغیر و در
برخی شرایط ممکن است تا  3/58برسد که در مقایسه با نرخ انتقال 1/7( SARS-CoVتا  )1/9و  )4( MERS-CoVبیش
ترین مقدار را دارد (.)7 ,6
نرخ مرگومیر با توجه به گزارش مرکز کنترل بیماریها در چین ( Chinese Center for Disease control
) )(C.C.D.Cمنتشر شده در سال  2020باتوجه بهمطالعهی انجام شده روی  44672بیمار مبتال به  COVID-19در چین
 2/3درصد گزارش شده است که کمتر از این نرخ برای  9/5( SARSدرصد) و  34/4( MERSدرصد) است (.)7
از طرفی پیشبینی شده است ویروس  SARS-CoV-2در ماهها و سالهای پیشرو دچار تکامل و سازگاری باالیی خواهد
شد که بهطور گسترده بر قابلیت انتقال آن ،آنتیژن آن و میزان کشندگی ویروس تاثیر میگذارد .از  22ژوئن سال ،2021
 WHOچهار سویه نگرانکننده از  SARS-CoV-2را بدین صورت تعیین کردهاست :آلفا ( ،B.1.1.7اولین بار در انگلستان
ثبت شد) ،بتا ( ،B.1.351اولین بار در آفریقای جنوبی ثبت شد) ،گاما ( ،P.1اولین بار در برزیل ثبت شد) و دلتا
( ،B.1.617.2اولینبار در هند ثبت شد) (.)12
سویه دلتا در دسامبر  2020در ایالت مهاراشترا هند فاز جدیدی را در پاندمی آغاز کرد .در ابتدا چندان چشمگیر نبود اما چند
ماه بعد در دهلی آثار ویرانگر خود را به نمایش گذاشت .این سویه قدرت سرایت بسیار باالیی دارد و بهسرعت جهان را
فراگرفت .علت سرعت باالی سرایت ،تعداد زیاد ویروس در سلولهای راه هوایی انسان آلوده است (.)14 ,13
آنتيژنهای الزم کرونا ویروس برای ورود بهسلول و نحوه ورود آن :آنالیز تمایل اتصال ویروسهای خانواده بتا کرونا
ویروس نشان میدهد که  SARS-CoV-2و  SARS-CoVتمایل بیشتری برای اتصال به پروتئین  ACE2دارند که در
سلولهای اپیتلیال الیههای سطحی محل ورود هوا بهدستگاه تنفسی فوقانی ،پارانشیم ریه ،اندوتلیال عروق ،سلولهای کلیه،
یتلیومهای بویایی کوچک بیان میشوند ( .)61 ,51 ,4ولی  VoC-SREMبرای اتصال به
قلب ،کبد ،روده و نورو اپ 
یپپتیدیل پپتیداز  )4PPD( 4که در سلولهای بخش پایین دستگاه تنفسی ،قلب ،کلیه و دستگاه گوارش بیان میشود
د
تمایل بیشتری از خود نشان میدهد ( .)7 ,6ورود و گسترش در سلول میزبان با پرایمین

پروتئین اسپایک ویروس توسط

سرین پروتئاز تراغشایی  ،)2SRPMT( 2تسهیل میشود .در ریهها ،گیرنده  2ECAو سرینپروتئاز تراغشایی -snarT( 2
 ))2SSRPMT( 2 esaetorP enireS enarbmeMمعموال در سلولهای نوع  IIآلوئول همراه با سلولهای اندوتلیال
مویرگی بیان میشود (.)71 ,8 ,4
گيرنده آنتيژن ویروس برای ورود بهسلول ACE2 :یک همولوگ از  ACEاست که نقش مهمی در هومئوستاز فشار
خون در سیستم رنین-آنژیوتانسین ایفا میکند ،درحالحاضر نقش فیزیولوژیک آن در مجاری هوایی ناشناخته است .شیوع
 COVID-19باعث ایجاد موج جدیدی از مطالعات در مورد بیان  ACE2شد .مطالعات ایمنوهیستوشیمی برروی بافتهای
انسانی تایید کرد که  ACE2درون پنوموسیتهای نوع  IIریه انسان بیان میشود .قابلذکر است که سلولهای اپیتلیال
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مژهدار بینی که قبال مورد بررسی قرار نگرفته بودند ،یکی از باالترین سطوح بیان ANRmی  2ECAرا در میان انواع

سلولهای مورد بررسی در دستگاه تنفسی نشان دادند که بهطور مستقل در سطح پروتئین توسط گروه دیگری بااستفاده از
ایمنوهیستوشیمی برروی بافتهای انسانی مورد تایید قرار گرفت ()3.
آنتيژن ویروس برای ورود بهسلول :پروتئین اسپایک  SARS-CoV-2یک پروتئین ادغام شده کالس  Iو واسطهای برای
اتصال گیرنده و غشای ویروس است و از نظر تعیین تروپیسم میزبان و ظرفیت انتقال ،مهم محسوب میشود .پروتئین اسپایک
به لحاظ ساختاری دارای دو زیرواحد  S1و  S2است .دمین اتصال یابنده بهگیرنده یا Receptor Binding Domain
)(RBDدر زیرواحد  S1مسئول اتصال ویروس به گیرنده میزبان است و نقش مهمی در ایجاد عفونت دارد S2 ،برای اتصال به
غشای سلول میزبان باردار شده است و مسئول تحریک و آزاد کردن ژنوم ویروس به داخل سیتوپالسم است .زیر واحد  S1به
تنهایی نمیتواند القاکننده عفونت باشد چراکه الزم است جهت الحاق غشای ویروس با غشای سلول میزبان و یا غشای اندوزوم،
پروتئین اسپایک توسط پروتئینازهای میزبان فعال شوند .در نتیجه الزم است زیرواحد  S2از یک مرحله کم ثبات پیش الحاقی
به مرحله باثبات پس الحاقی منتقل شود .ویروس  SARS-Cov-2از راه اندوسیتوز و یا استفاده از پدیده Spike protein
 Primingبااستفاده از گیرنده  TMPRSS2و  endosomal Cysteine protease Cathepsin B/Lبرای ورود به
سلول و یا همجوشی مستقیم با غشا وارد سلول میشود .از راههای دیگر ورود این ویروس به سلول استفاده از گیرنده
 CD147-SPاست .در روش اندوسیتوز ،کاتپسین  Lو فورین باعث فعالسازی پروتئین اسپایک میشوند .حالآنکه در روش
همجوشی مستقیم پروتئاز تراغشایی سرین ( TMPRSS2 ،2با یا بدون همکاری فورین) و پروتئازهایی مانند تریپسین نقش
مهمتری در این فرایند دارند TMPRSS2 .به عنوان یک سرین پروتئاز پروتئین اسپایک ویروس را به  2زیر واحد عملکردی
تقسیم میکند S1 :که با  ACE2تعامل دارد و  S2که بیشتر توسط  TMPRSS2جذب و فعال میشود ،این کار موجب
همجوشی غشایی و ورود ژنوم ویروس بهداخل سلول میزبان میشود .پس از آزاد شدن ژنوم ویروس بهدرون سیتوپالسم
سلولهای کیسههای هوایی نوع  Angiotensin type-2(AT2) 2میزبان ،ویروس برای ساخت پروتئینهای ساختاری و
عملکردی خود (مانند پروتئاز RNA ،PLpro ،CLpro 3پلیمراز و هلیکاز) با استفاده از امکانات سلول ،ماشین ترجمه
سلول را در اختیار میگیرد که در نتیجه  RNAآن رونویسی و ترجمه شده و به اینترتیب پروتئینهای ویروسی ساخته
یشوند .سپس ویریونهای سنتز شده توسط فرآیند اگزوسیتوز از سلول خارج شده و خود بهعنوان ذرهی ویروسی جدید به
م
انتقال عفونت منجر میشوند .این پروتئینها و همچنین سایر اجزای ساختاری  2-VoC-SRASتوسط سلولهای ایمنی
ذاتی (مانند ماکروفاژها ،سلولهای دندریتیک ،سلولهای کشنده) و سلولهای ایمنی اکتسابی (مانند لنفوسیت های  Bو )T
شناسایی میشوند .در برخی از بیماران 2-VoC-SRAS ،سلولهای ایمنی را بیشازحد فعال میکند که موجب ایجاد پاسخ
ایمنی شدید در ریه میشود .همچنین ویروس همراه با پیروپتوزیس به سلول میزبان آسیب میزند و تولید و ترشح بیشازحد
سیتوکینهای التهابی و کموکاینها ( ،6-LI ،2-LI ،)7-LI(7 nikuelretnIفاکتور نکروز دهنده تومور آلفا ،عامل محرک
کلنی گرانولوسیت -Gو -PCM(1-nietorP tnatcarttaomehC etyconoM ،)FSC( diulf lanipsorbereC
))3LCC( 3 dnagiL enikomehC fitoM C-C ،)01LCXC( 01 dnagil enikomehc fitom C-X-C،)1
منجر به طوفان سیتوکین و بهدنبال آن هجوم گسترده گرانولوسیتها و بهخصوص مونوسیتها به ریه میشود ،در نهایت
متعاقبا طوفان سیتوکینی ایجاد شده باعث ادم ،اختالل در عملکرد تبادل هوا و  SDRAدر ریه میشود (شکل ,6 ,5 ,3( )1

)02-81.
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شکل  :1ورود و چرخه زندگی ویروس  SARS-CoV-2در سلولهای آلوئوالر نوع  .2زیرواحد  S1پروتئین اسپایک ویروس بهعنوان شاه کلید ایجاد عفونت سبب اتصال
اولیه ویروس بهگیرنده خود در سطح سلول هدف میشود .پروتئازهای سلول میزبان سبب ورود زیرواحد  S2به یک مرحله باثبات و درنتیجه فعال سازی اسپایک
میشوند .مسیر ورود ویروس بهداخل سلول چه از راه همجوشی مستقیم غشای ویروس با میزبان و یا مسیر اندوسیتوز بهدسترس بودن این پروتئازها بستگی دارد .برای
مثال  TMPRSS2در همجوشی مستقیم و کاتپسین  Lدر مسیر اندوسیتوز نقش پررن تری دارند .پس از ورود و رهاگشتن  RNAویروس بهدرون سلول بااستفاده از
امکانات سلول میزبان ،ژنوم  SARS-CoV-2ترجمه شده و تولید پلیپروتئین میکند .درنتیجه تجزیه پروتئولیتیکی پلیپروتئینها ،پروتئینهای غیرساختاری ایجاد
شده که تشکیل مجموعههای همانندسازی-رونویسی میدهند .پس از همانندسازی ،رونویسی و درنهایت ترجمه ژنوم ویروس ،پروتئینهای ساختاری تولید میشوند .در
شبکه آندوپالسمی پروتئینهای ساختاری بههمراه قطعه ژنتیکی ویروس در کنار هم قرار گرفته و وارد مسیر ترشحی گلژی میشوند .در نهایت با درکنار هم قرارگرفتن
اجزای مختلف ویروس ،یک ویریون کامل تشکیل شده و توسط فرآیند اگزوسیتوز از سلول خارج میشود.

 Jun Lanو همکاران ( )20در سال  2020نشان دادند  RBDاز  5صفحه بتا موازی ناهمسو β7β4,β3,β2, β1,تشـکیل
شده است .موتیف اتصال یابنده به گیرنده یا  RBMبخشی از  RBDبوده که بیشتر ریشههای متصل شونده به گیرنده در این
بخش قرار دارند .بهطورکلی  9ریشهی سیستئین در  RBDبهثبات ساختار صفحات بتـا و اتصـال لـو هـا در بخـش انتهـایی
 RBMکمک میکنند .دمین  Nترمینال پپتیداز  ACE2تشکیل دو لو میدهـد RBM ،در  SARS-CoV-2بـهبخـش
انتهایی لو کوچک گیرنده متصل میشود .بررسی ساختار کریستالی کمپلکس ناشی از برهمکنش SARS-CoV-2 RBD
و ) SARS-CoV-2 C-terminal Domain (CTDدر اتصال به  hACE2و مقایسه آن بـا کمـپلکس SARS-CoV
 RBDدر اتصال به  hACE2در سال  2020نشان داد که پروتئین اسپایک  SARS-CoV-2تمایل باالتری برای اتصال بـه
 hACE2دارد و سطح بیشتری برای برهمکنش با  ACE2فراهم میکند و در نتیجهی کمپلکسی که بـا  hACE2تشـکیل
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میدهد ساختاری پایدارتر تشکیل میشود که باعث پایداری بیشتر در برهمکنش بین ریشـههـای  RBDو  CTDو ACE2
میشود .در نتیجه این پایداری ،برهمکنش واندروالس ،هیدروژنی ،آروماتیک و یونی بیشتری بـین ریشـههـای شـرکت کننـده
ایجاد می شود که متقابال باعث افزایش تمایـل اتصـال و بـرهمکنش بـین  SARS-CoV-2 CTDو  hACE2نسـبت بـه
SARS-CoV-RBDمیشود .برای مثال در محل اتصال  SARS-C0V-2 RBDبه  ACE2شبکه ای از برهمکنشهـای
آبدوست وجود دارد .وجود چندین ریشهی تیروزین در محل کمپلکس با داشتن گروه هیدروکسیل قطبـی بـهتشـکیل پیونـد
های هیدروژنی کمک میکند .همچنین این مقایسه نشان داد که گرچه پلنمکی ضعیفتری در محل برهمکنش بین ریشـههـا
در کمپلکس مربوط به  SARS-CoV-2 RBDایجاد میشود ،اما پل  N-Oکه بین ریشـههـای ( 439آرژنـین) از  RBDو
ریشهی ( 329گلوتامین) از  ACE2تشکیل میشود بهلحاظ انرژتیک مطلـوب اسـت و بـاجبران ایـن ضـعف در پیونـد باعـث
پایداری ساختار کمپلکس میشود .عـالوه بـر ایـن ،مـوارد 4 ،گلیکـان متصـل بـه  ACE2و یـک گلیکـان متصـل بـه RBD
کنشهایی ایجاد میکنند که سبب افزایش تمایل اتصال  SARS-COV-2-RBDبه  hACE2میشـود .بـرای مثـال
برهم 
گلیکان متصل به  Asn90 2ECAبا ایجاد پیوند هیدروژنی با  SARS-COV-2/SARS RBD Arg408سبب افزایش
تمایل به اتصال میشود.
عالوه بر این ،گزارش شده است که ریشههای مختلـف در پـروتئین اسـپایک  SARS-CoV-2بـهخـوبی مـیتواننـد توسـط
ریشههای  ACE2شناسایی شوند و بهصورت پایدار با آنها برهمکنش کنند .برای مثال ریشـهی ( 394گلوتـامین)  RBDدر
 SARS-CoV-2میتواند بهوسیلهی لیزین  31در  ACE2شناسایی شود ()21 ,20 ,9.
عالوهبراینموارد اتصال  SARS-CoV-2-CTDبه  hACE2باعث تغییر ساختار چهارم فضایی و ایجاد چهار ساختار فضایی
با تمایل بیشتر برای اتصال بهتر به  hACE2نسبت به  SARS-CoV-RBDمیشود .همچنین مقایسه ساختار SARS-
 CoV-2-CTDو  SARS-CoV-RBDنشان داد که  SARS-CoV-RBDفاقد جایگاه مناسب برای اثر آنزیم فورین
بین دو زیرواحد  S1و  S2است ،در نتیجه نسبت به  SARS-CoV-2شانس کمتری برای ورود به سلول دارد .عالوه بر این،
موارد مشخص شد که  TMPRSS2در  SARS-CoV-2 S protein primingنقش دارد و مهار آن در شرایط
آزمایشگاهی مانع ورود ویروس بهسلول بااستفاده از این مسیر میشود (.)8
ویژگيهای بيماری COVID-19
عالیم ظاهری بيماری :تب  38درجه سانتیگراد ،سرفه خشک و تنگی نفس از شایعترین عالئم مشترک در سه بیماری
 MERS ،SARSو  COVID-19هستند .سر درد ،خستگی ،درد ماهیچه و اسهال بهعالوه عالیم گوارشی شامل تهوع و
استفراغ از عالئم اختصاصیتر بیماری  COVID-19است .در بیماری  COVID-19تب در  83-99درصد موارد و سرفه
خشک در  59-82درصد موارد در شروع بیماری مشاهده میشود ( .)16 ,6وجود این عالیم در بیمارانی که ابتالی آنها به
 COVID-19بااستفاده از روش) Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCRتایید
شده است مورد بررسی و اثبات قرار گرفته است ( .)22بررسی عالیم بیماری  COVID-19در  458بیمار در سال 2020
نشان داد که شایعترین عالیم آن عبارتند از تب همراه با سرفه ،گلو درد و تنگی نفس که طی  5روز این عالئم ظاهر میشوند
( .)7در بیماری  COVID-19برخالف  SARSکه بیشترین عالیم آن بعد از روز دهم از آلودگی بهویروس ظاهر میشود،
بار میکروبی در زمان شروع عالیم در بینی بیش از گلو است که طی چند روز این بار میکروبی کمتر می شود ( .)7در حالیکه
دورهی نهفتگی سویه دلتای ویروس  SARS-CoV-2نسبت به سایر سویهها کوتاهتر است (.)12
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عالیم سرولوژیکي و ایمونولوژیکي :بررسی عالیم سرولوژیکی بیماری  COVID-19بااستفاده از آزمایش خون در افرادی
که ابتالی آنها به  COVID-19بااستفاده از روش  RT-PCRتایید شده بود نشان داد که این بیماران دارای عالیمی مانند
میزان پایین اکسیژن خون نیز هستند ( .)22همچنین آنالیزهای  Mass cytometryخون بیماران در این آزمایشها نشان
داد که لنفوسیتهای  Tتنظیمی ) (Tregو سلولهای دندریتیک حین بیماری در بیماران هیچ افزایشی ندارند .عالوه بر این،
در بیمار حاد میزان لنفوسیتهای  T CD4+و  T CD8+و  Natural killer (N.K) cellsپیش از طوفان افزایش قابل
توجهی مییابد که موجب وقوع طوفان سیتوکینی میشود (.)22
بررسی عالیم سرولوژیکی بیماری  COVID-19در  458بیمار در سال  2020نشان داد که شایعترین عالمت سرولوژیکی آن
کاهش تعداد لکوسیتها ازجمله لنفوسیتهای خون(لنفوپنی/لنفوسیتوپنی :کمتر از  1000لنفوسیت در بیماری شدید) و
بهخصوص لنفوسیتهای  CD4+و  CD8+همراه با کاهش پالکتهای خونی (ترومبوسیتوپنی) پس از طوفان سیتوکینی و
همچنین افزایش نرخ رسوب اریتروسیتها است .همچنین از عالیم دیگر میتوان به کاهش سطح آلبومین خون و افزایش
سطح آمینوترانسفرازها بهویژه آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفرازها ،الکتات دهیدروژناز ،کراتین ،کراتین
فسفوکیناز ،و در سرم خون و افزایش پروکلسیتونین در عفونتهای همراه باکتریایی و افزایش زمان تشکیل پروترومبین اشاره
کرد (.)23 ,7 ,6
بررسی سطح پروتئین واکنشگر  Cپالسما در نوع حاد بیماری در آزمایشی که در سال  2020در چین انجام شد نشان داد که
سطح این پروتئین در این بیماران ممکن است به  191گرم بر لیتر برسد ( .)22 ,7 ,6همچنین در این بیماریها اختالالت
انعقادی بهدلیل افزایش سطح دیمر Dوجود دارد و بهتدریج موجب تشکیل لخته خون بهخصوص در بیماران مبتال بهنوع شدید
بیماری میشود.
در رابطه با طوفان سیتوکینی ،این فرایند پس از ابتال به  COVID-19توسط ماکروفاژها و سلولهای ارائه دهندهی آنتیژن
() )Antigen Presenting Cells (APCsتحریک میشود و لنفوسیتها را از وجود ویروس آگاه میکنند که باعث فعال
شدن سنتز فاکتورهای پیشالتهابی نیز میشود .بنابراین وقتی سیستم ایمنی بهطور بیش فعال در حال از بین بردن ویروسها
است ،تعداد زیادی فاکتور التهابی تولید میکند که منجر به راهاندازی طوفان شدید سیتوکینی میشود (.)23 ,22
نهایی که در طوفان سیتوکینی بیماری  91-DIVOCترشح میشوند عبارتندازsisorceN ruomuT( α FNT:
سیتوکی 
FSC-G ،71-LI ،nixatoe 51-LI ،07p 21-LI ،01-LI ،9-LI ،8-LI ،7-LI ،6-LI ،2-LI ،β1-LI ،)α rotcaF
(-ynoloC egahporcaM-etycolunarG( FSC-MG ،)rotcaF gnitalumitS ynoloC etycolunarG
gnitalumitS

،)rotcaF

γ-norefretnI(01PI

decudni

nietorP

،)01

1PCM

(etyconoM

htworG، )α1-nietorP yrotammalfnI egahporcaM(α1-PIM ،))1PCM( 1 nietorP tnatcarttaomehC
)deterceS dna desserpxE llec T lamroN ،noitavitcA no detalugeR( SETNAR ،)FGEV( srotcaF
و )32 ,6( )γ norefretnI(γ-NFI.
از بین موارد یاد شده در مبتالیان به  COVID-19میزان  IL-6بهصورت کشندهای باال میرود IL-6 .ترشح شده توسط
ماکروفاژها یکی از عوامل اصلی طوفان سیتوکینی در این بیماری است که در نتیجه ترشح )Prostaglandin E2( PGE2
که مسئول تنظیم ترشح سیتوکینها و افزایش ترشح  IL-6و همچنین ( IL-10با فعال کردن  )p38 kinaseبهصورت
مستقل است ،ترشح میشود ( .)23در مطالعه منتشر شده در سال  2021مشاهده شد که در برخی بیماران ،عفونت ناشی از
 COVID-19باعث ایجاد طوفان شدید سیتوکینی و بیماری شدید سندرم فعالسازی ماکروفاژ ( Macrophage
) )Activating Syndrome (MASمیشود .بهعالوه نفوذ ماکروفاژهای  M1پیشالتهابی فعال شده به ریه در ارتباط با
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کاهش تولید  IFN-γکه توسط سلولهای  CD4+ Tانجام میشود ،باعث سرکوب سیستم ایمنی و لنفوپنی ناشی از بیماری
 COVID-19میشود (.)17
 SARS-CoV-2پروتئینهای زیادی را برای فرار از سیستم ایمنی میزبان کد میکند که در شرایطی که سطح اینترفرون
دیر افزایش یابد نقش اصلی خود را ایفا میکنند .این پروتئینها با ترشح حجم زیادی از سیتوکینهای فعال و کموکینها باعث
ایجاد طوفان سیتوکینی میشوند که درنهایت باعث بیش فعالی سلولهای ایمنی و التهاب نیز میشود ( .)6بااستناد به مقاالت
متعدد ازجمله این پروتئینها میتوان به )،nsp15 ،nsp7 ،non-structural protein 1 (nsp1

Pyridoxal

) membrane ،ORF3b ،ORF8 ،ORF6 ،phosphate (PLPو  Nucleocapsidاشاره کرد که نقش مهمی در
جلوگیری از ترشح اینترفرون در ایمنی ذاتی ایفا میکنند (.)26-24
در طوفان سیتوکینی که در بیماری  COVID-19رخ میدهد فعال شدن  Th1و  Th17موجب التهاب سیستمیک و ورود
لنفوسیتها و منوسیتهای التهابی بهریه و قلب و ایجاد  ARDSو نقص قلبی و نقص در چند عضو دیگر و هیپرفریتینمیا
میشود که این عالیم شبیه سندرم هموفاگوسیتیک ثانویهای است که توسط ویروس فعال میشود .در پی این طوفان
سیتوکینی تعداد نوتروفیلها و منوسیتها افزایش مییابد .همچنین در نهایت طوفان سیتوکینی باعث ایجاد بیماریهای
عروقی در  89درصد موارد بیمارستانی و انعقادها در  90درصد بیماران بهدلیل افزایش دیمرهای  Dدر خون میشود (.)23
عالئم هيستوپاتولوژیکي
پاتولوژی سيستم تنفسي و عالئم موجود در رادیوگرافي (مانند  X-Rayو  CTاسکن و  )...قفسه سينه :ازآنجا که
مسیر اصلی انتقال  SARS-CoV-2از طریق ذرات تنفسی است ،ریهها در بیماران  COVID-19بهشدت آسیب میبینند
( .)5در مطالعهای ،مقدار زیادی از  SARS-CoV RNAدر بزاق تمام نمونههای  17بیمار مبتال به  SARSیافت شد،
ازجمله در  4بیمار قبل از ایجاد ضایعات ریوی و در برخی از بیماران از ترشحات باالی حلق شواهدی از وجود SARS-CoV
مشاهده شد .لیو و همکارانش با استفاده از یک مدل اولیه غیرانسانی دریافتند که سلولهای  ACE2+بهطورگسترده در
موکوس دستگاه تنفس فوقانی و سلولهای اپی تلیال  ACE2در مجاری غدد بزاقی ،اولین سلولهای هدفی بودند که بهطور
موثری آلوده شدند (.)3
این در حالی است که همه بافتها و اندامهای بدن بهویژه سلولهای بافت اندوتلیال کیسههای هوایی ACE2 ،را کم و بیش
بیان میکنند ،بنابراین قرار گرفتن در معرض ویروس میتواند منجر بهسندرم حاد تنفسی شود .ازطرفی مشخص شد بیان زیاد
 ACE2توسط سلولهای آلوئولی ریه نوع  )AT2( 2یکی از عمدهترین دالیل گرایش  SARS-CoV-2برای ایجاد عفونت
در ریه است ( .)17مطالعات نشان داده است ویروس  SARS-CoV-2سلولهای اپیتلیال در راههای هوایی و همچنین
سلولهای اندوتلیال عروقی و ماکروفاژهای ریوی را مورد هدف قرار میدهد ( .)28همچنین مطالعات بیشتر دیگر نشان دادند
 COVID-19میتواند با اثر بر سلولهای اپیتلیال الیههای سطحی ورود هوا بهدستگاه تنفسی باعث ایجاد اثر سایتوپاتیک
در آنها و کاهش تحرک مژکهای دستگاه تنفسی شوند (.)2
مطالعات بالینی نشان داد شاخصترین عالمت بیماری درد در سیستم تنفسی است که در  55درصد موارد این بیماری دیده
مراقبتهای ویژه دارد98 ،

میشود .در این حالت تنگی نفس در بیش از  50درصد موارد دیده میشود که منجر بهنیاز به
درصد این افراد بهتنهایی و بدون کمک نمیتوانند نفس بکشند و درنهایت در  64تا  56درصد این موارد بهدلیل نقص در
سیستم تنفسی مرگ رخ میدهد ( .)61بررسی  nacS-TCریه بیماران مبتال به  91-DIVOCدر آزمایشی که در سال
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 0202در چین انجام شد نشان داد التهاب ریوی کشنده از جمله عالئم بالینی بیماری  91-DIVOCاست ( .)22 ,61التهاب
ریه باعث آسیب ریه و نفوذ ماکروفاژهای  1Mپیش التهابی فعال شده به ریه میشود (.)71
سلولهای  Tدرنهایت توسط افزایش ناگهانی و شدید سیتوکینها بیش از حد فعال شده و دارای اثر سمیت سلولی در سیستم
تنفسی هستند ( ،)23همچنین طوفان شدید سیتوکینی و سندرم شدید فعالسازی ماکروفاژ ( )MASناشی از عفونت
 COVID-19در برخی بیماران منجر به پیشرفت سریع سندرم حاد تنفسی ( )ARDSمیشود (.)17
بهعالوه ،غیرفعال شدن سلولهای اندوتلیال و تجمع موکوس در ریه و درنهایت نقص سیستم تنفسی نیز از عواقب دیگر
راهاندازی طوفان سیتوکینی در بیماران مبتال به  COVID-19است .بنابراین افراد مسنتر که مقاومت کمتری به این شرایط
دارند ممکن است زودتر از سایر افراد جان خود را از دست بدهند ( .)22در  10تا  20درصد بیماران کرونایی طوفان
سیتوکینی که در بیماری  COVID-19رخ میدهد باعث هیپوکسی شدید بهدلیل تخریب سیستم تنفسی همراه با ادم دو
ریه میشود .درنهایت نسبت فشار اکسیژن به کسر میزان اکسیژن دریافتی ) (Pa O2/ Fi O2بهزیر  300 mmHgطی روزهای
هشتم تا چهاردهم بیماری میرسد (.)23
آسیب به کیسه هوایی در سندرم حاد تنفسی ( )ARDSبا اختالل در سلول اندوتلیال (پوششی) و آلوئوالر نوع ( Iپنوموسیت)
مشخص میشود ( )1که درنهایت منجر بهتجمع شدید مایع پروتئینی و نفوذ سلولهای تک هستهای (لنفوسیتها) در بخش
داخلی آلوئوالر میشود ( .)23ادم کیسه هوایی ناشی از افزایش ترشح مایع آلوئوالر وابسته به ورود سدیم از طریق کانالهای
سدیمی موجود در سلولهای  AT IIاست که با ترشح  )Keratinocyte Growth Factor( KGFتحریک میشود.
عالیمی همچون ادم حاد ریوی ،آب آوردگی ریوی از فضای جنبی بهداخل ریه همراه با التهاب ،هواجنبی
)( Atelectasis ،(Pneumothoraxکالپس ریهها) ،آمبولی ریه ،تخریب گسترده کیسه هوایی در هر دو ریه ،التهاب فضای
جنبی و فیبروز ،آسیب به پرده دو الیه جنب و الیه مخاطی و نفوذ عوامل التهابی به ریه ،تشکیل غشای هیالن در حالت حاد
بیماری و تجمع عوامل انعقادی میکروترومبی داخل عروق بیماران که منجر به تخریب کیسه هوایی و ترومبوز میشود ،نیز از
عوارض دیگر ابتال به بیماری کرونا است (.)6
همچنین ،سلولهای مرده یا آسیب دیده و ماتریکس خارج سلولی با تشکیل بافت اسکار متشکل از الیاف کالژن سخت که
اکثرا توسط میوفیبروبالست سنتز میشوند ،جایگزین شده و در نتیجه آن فیبروز ،جایگزین بافت پارانشیمی آسیب دیده می-
شود .فیبروز کنترل نشده ناشی از این شرایط میتواند منجر بهتغییر ماتریکس خارج سلولی و ایجاد شرایط پاتولوژیک شود که
در بیشتر موارد منجر به نقص عضو و در نهایت مرگ میشود (.)23
پاتولوژی سيستم عصبي :تمایل حمله به نورونها بهطور تقریبی در همه انواع بتا کرونا ویروسها مشاهده شده است.
بنابراین یکی از عالئم بیماری  COVID-19حمله ویروس به سیستم عصبی مرکزی The Central Nervous System:
) )CNSو در نتیجه آن ایجاد بیماریهای تحلیل برنده سیستم عصبی است ( .)16پتانسیل حمله به نورون در COVID-19
نقش مهمی در ایجاد نقصهای تنفسی حاد دارد .دورهی نهفتگی (کمون) برای ورود ویروس به سیستم عصبی مرکزی کافی
است ( .)16در این بیماری کرونا ویروسها به پایانههای اعصاب محیطی مثل اعصاب بویایی حمله میکنند و سپس از طریق
سیناپسها به ( CNSتاالموس و ساقه مغز) دسترسی پیدا میکنند و در نتیجه آن مرگ عصبهای ماهیچه صاف ،غدد و
عروق منجر به نقص عملکرد مرکز کنترل سیستم تنفسی و خونی در ساقه مغز (بصل النخاع) میشود ( .)16عالئم نورولوژیک
 SARS-CoV-2شامل سردرد (تقریبا در  8درصد موارد) ،حالت تهوع و استفراغ (در  1درصد موارد) است .در مطالعهای 88
درصد بیماران مبتال به فرم شدید  COVID-19عالیم نورولوژیک شامل بیماریهای حاد و مشترک مربوط به مغز و عروق و
هوشیاری را نیز نشان دادند (.)16
242
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روشهای درمان بيماری  :COVID-19جهت درمان بیماران مبتال به  COVID-19گزینههای پیشگیری و درمانی
بسیاری در حال ارزیابی و آزمایش هستند ،اما از نظر بالینی پیشرفتهترین ترکیب ضد ویروسی با طیف گستردهای از فعالیتها،
 Remdesivirاست و در برابر هر دو ویروس  SARS-CoVو  MERS-CoVتاثیرگذار است Remdesivir .همچنین
فعالیت قوی علیه  SARS-CoV-2در روشهای مبتنی برکشت سلولی و حیوانات مدل آلوده به این ویروس نشان داده است
( .)22استفاده از این دارو بهصورت پیشگیرانه و یا بهمنظور درمان بهصورت ترکیبی از داروهای ضدویروسی دیگر مانند
لوپیناویر و رتیناویر و اینترفرون مورد بحث قرار گرفته است (.)29
برای درمان این بیماری سرکوب سیستم ایمنی با داروهای کورتیکواستروئید بهطور معمول توصیه نمیشود و ممکن است
آسیب ریوی را وخیمتر کند .در مقابل انسداد مسیر  IL-6ممکن است برای بیماران با التهاب بیشازحد ،مفید باشد در
بررسیهای انجام شده در سال  2020استفاده از سیتوکینها و مهارکنندههای ایمنی مثل مهارکنندههای IL-6
) (siltuximabو یا  IFN-γو یا  TNF-αبهعنوان درمانی برای  COVID-19مورد استفاده قرار گرفت (.)23 ,6
مطالعات نشان داده است آنتی بادیهای منوکلونال نیز بهعنوان داروهای آنتی ویروس میتوانند مانع اتصال ویروس به ACE2
شوند ( .)9فسفواینوزیتیدها در فرایند اندوسیتوز نقشهای مهمی را ایفا میکنند مطالعات نشان داده است هنگامی که از
آپیلیمود و  ،YM201636بهعنوان بازدارندههای فسفاتیدیل اینوزیتول  3فسفات  5کیناز استفاده شود ،این بازدارندهها مانع
از ورود سودوویریون  SARS-CoV-2بهسلولهای  293/h ACE2میشود .طبق این نتایج  PIKfyveیک داروی
ارزشمند برای ویروسهایی است که از طریق اندوسیتوز وارد سلول میشوند (.)30
یکی از راههای کشف داروی مناسب برای بیماری  COVID-19استفاده از ایجاد شبیهسازی رایانهای با استفاده از هوش
مصنوعی است .کاری که در یک مطالعه در سال  2020انجام شد استفاده از شبیهسازی سلولهای بنیادی پرتوان القایی انسان
( )aiPSCو مدلهای سلول ریه مصنوعی ( )aiLUNGو آلوده کردن آنها با استفاده از دادههای مرتبط با ژنوتیپ و فنوتیپ
 SARS-CoV-2و سپس اعتبارسنجی این مدلها و کشف داروی مناسب برای این بیماری بود (جدول .)31( )1
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)(45

7

آستروسیتها و میکروگلیا

)(27, 46

8

شبکه کورورئید

)(46, 47

9

سلولهای درون ریز پانکراس

)(27

10

هپاتوسیتها و کالنژیوسیتها

)(27

11

ارگانوئیدهای مویرگی کلیه

)(48

اکنون چالش موجود در مورد درمان یا پیش گیری با استفاده از واکسن این است که سویه دلتای ویروس SARS-CoV-2
تهدید بسیار جدی برای کشورهای با دسترسی کم یا بدون دست رسی به واکسن است .همین مسئله سبب پدید آمدن موجی
از تحقیقات در زمینهی بررسی جهشهای منحصر بهفردی که این سویه را بهوجود آوردهاند و تغییرات جزیی که در نتیجه این
تحقیقات در پروتئین ها رخ داده اند ،شده است .در واقع در انتهای آمینی پروتئین اسپایک این ویروس ،جایگاهی برای اتصال
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آنتیبادی های قدرتمند وجود دارد که در آن نقطه در سویه دلتا جهش رخ داده و همین مانع اتصال آنتی بادی به اسپایک
می شود ( .)49دادههای بهدست آمده در انگلستان و اسکاتلند نشان میدهد ،افرادی که دو دوز از هر یک از دو واکسن
 Pfizer-BioNTchو  AstraZenecaرا دریافت میکنند ،سطح نسبتا باالیی از حفاظت را در برابر این سویه دارند (,49
 .)50در آخر باتوجه به ظهور سریع جهشها و واریانتهای ویروسی ،برنامههای واکسیناسیون باید بهسرعت گسترش یابند و
مداخالت غیردارویی تحت عنوان یک پاسخ سالمت عمومی یکپارچه به اجرا در آیند (.)12
سلولهای بنيادی مزانشيمي :علم سلولهای بنیادی یکی از زمینههای تحقیقاتی است که از ترکیب یافتههای علمی در
زیستشناسی ،ژنتیک و حوزههای بالینی برای درمان موثر انواع بیماریهای خوشخیم و بدخیم استفاده میکند (.)51
سلولهای بنیادی مزانشیمی بر اساس انجمن بینالمللی سلول درمانی ()International Society for Cell Therapy
به این صورت تعریف میشود )a( :سلولهای چسبنده به کف ظرف کشت سلول که ( )bقادر به تمایز به استئوسیت (سلول
استخوانی) ،کندروسیت (سلول غضروفی) و آدیپوسیت (سلول چربی) هستند و ( )cفنوتیپ آنها در مورد مارکرهای
مزانشیمی  CD166 ،CD146 ،CD44 ،CD73, CD90, CD105و  CD29مثبت و برای اندیکاتورهای خونساز
 ،CD14 ،CD11b CD33 ،CD32 ،CD31 CD34, CD45, HLA-DRمنفی است ( .)52 ,23عالوهبراین،
سلولهای بنیادی مزانشیمی دارای خاصیت خودنوزایی هستند و قابلیت تمایز به چند رده سلولی را دارند (.)61

سلولهای بنیادی مزانشیمی دارای گیرندههای ماتریکس خارج سلولی ( )Extracellular matrix receptorsهستند .این
گیرندهها شامل آنتیژنهای مرتبط با چسبندگی ( αvβ5 )αvβ3,و مولکولهای چسبندهی بینسلولی ( adhesion
VCAM-1 ،ALCAM (Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule){)Intercellular molecule
)ICAM-1 ،ICAM-2 (Intercellular Adhesion Molecule 2) ،(Vascular Cell Adhesion Molecule 1
) }(Intercellular Adhesion Molecule 1هستند .این گیرندهها ارتباط سلولهای بنیادی مزانشیمی را با مولکولهای
ماتریکس خارج سلولی میسر میسازند .سلولهای بنیادی مزانشیمی سایتوکاین ،کموکاین و فاکتورهای رشدی مثل ،IL-6
GM- ،G-CSF ،LIF (Leukemia Inhibitor Factor) ،IL-15 ،IL-14 ،IL-12 ،IL-11 ،IL-8 ،IL-7
 flk-3L ،M-CSF (Macrophage Colony Stimulating Factor) ،SCF (Stem Cell Factor)،CSFرا ترشح
و همچنین گیرندههای سایتوکاینهایی مثل  IL-7R ،IL-6R ،IL-4R ،IL-3R ،IL-1Rرا بیان میکنند .این مزیت،
دانشمندان را تشویق به استفاده از آنها در درمان برخی بیماریها میکند ( .)53سلولهای بنیادی مجاری تنفسی
() )Bronchi alveolar stem cells (BASCsبهعنوان سلولهای بنیادی پرتوان در نظر گرفته میشوند و قادر به تحمل
آسیب ناشی از برونشیول و آلوئول ،تکثیر در فرآیند بازسازی اپیتلیال و تمایز به سلولهای  AT2 ،Claraو  AT1هستند
(.)54
روش بهکارگيری سلولهای بنيادی در درمان  :COVID-1کابات و همکاران در یک متاآنالیز از آزمایشات بالینی
مختلف ،تزریق وریدی را بهعنوان بیشترین روش مورد استفاده در آزمایشات مربوط به استفاده از سلولهای بنیادی گزارش
دادند ( .)52در درمان  ARDSبا استفاده از تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی ،این تزریق بهصورت اتوژنیک/آلوژنیک از
طریق دو روش وریدی یا استنشاقی انجام شده است (.)23
باتوجه به پتانسیل سلولهای بنیادی مزانشیمی برای بیان فاکتور بافتی پیشانعقادی ،تزریق عضالنی آنها همراه با بافر حاوی
آلبومین سرم انسانی() )Human Serum Albumin (HSAو دوز کم داروهای ضدانعقاد بهعنوان مکمل و در آخر
آمادهسازی بیمار با پروتوکل ضدانعقاد نسبت به تزریق وریدی ارجح است ( .)52دوز ،دفعات تزریق ،زمان تزریق و ظرفیت
تولید در مقیاس وسیع جز فاکتورهای مورد توجه است.
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اثر تزریق سلولهای بنيادی مزانشيمي بر عالئم ظاهری بيماری  :COVID-19مطالعات نشان داده است تزریق
سلولهای بنیادی مزانشیمی به بیماران مبتال به  COVID-19موجب بهبود عالیم بالینی این بیماران میشود .در یک مطالعه
در کشور چین تزریق وریدی آلوژنیک سه دوز متوالی از سلولهای بنیادی مزانشیمی بندناف انسانی ( )hUC-MSCبه تعداد
 5×106سلول به ازای هر کیلوگرم از وزن بیمار با فاصله  3روز از هم در یک خانم بیمار  65ساله مبتال به  COVID-19و
دارای نقص عملکردی چند عضو ازجمله کبد و نیازمند ونتیالتور برای تنفس موجب بهبودی عالیم حیاتی اولیه وی یک روز
پس از تزریق دوم و تنفس بدون نیاز به ونتیالتور در روز چهارم پس از تزریق دوم شده است .همچنین بازگشت تمام
بهای داخل ریهها و
پارامترهای بیولوژیکی ازجمله تعداد سلولهای  Tخون بهمقادیر طبیعی بهدلیل کاهش التهاب و آسی 
سایر بافتها و خروج از بخش مراقبتهای ویژه دو روز پس از تزریق سوم ،عدم مشاهده عارضه جانبی گزارش شده است.
درخصوص مکانیسم تاثیر بایستی این توضیح داده شود بعد از تزریق  hUCMSCsافزایش تعداد سلولهای ،CD3+ T
 CD4+ Tو  CD8+ Tبهطور قابلتوجهی به سطح طبیعی مشاهده شده است ،که نشاندهنده برگشت لنفوپنی است ،این
فرایند یک ویژگی مشترک بیماران  COVID-19است و با شدت بیماری و مرگومیر مرتبط است .بهعالوه نشان داده شد
تعداد گلبولهای سفید و تعداد نوتروفیلها و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و سطح -Dدایمر ،همچنین غلظت سرمی بیلی
روبین ALT ،CRP ،و  ASTنیز بهتدریج کاهش مییابد ،و باعث میشود برخی عالیم حیاتی دیگر بهبود یابد که این موارد
می تواند نشانگر مهار التهاب و تعدیل سیستم ایمنی توسط  MSCباشد (.)55
اثر تزریق سلولهای بنيادی مزانشيمي بر ترميم محيط سلولي کيسههای هوایي والتهاب ریه و فيبروز :در آزمایشی
که در سال  2020در چین انجام شد مشاهده شد که میزان اشباع اکسیژن خون در بیمارانی که سلولهای بنیادی مزانشیمی
به آنها تزریق شده است طی دو تا چهار روز به بیش از  95درصد (تا  98درصد) در حالت استراحت و بدون نیاز به استفاده از
کپسول اکسیژن رسید ،همچنین بررسی  CT-Scanریه بیماران در این آزمایش نشان داد که  9روز پس از تزریق سلولهای
بنیادی در بخش بزرگی از ریه حالت کدورتهای شیشهای از بین رفت .عالوه بر این ،بررسی مکانیسم عملکرد سلولهای
بنیادی مزانشیمی علیه بیماری  COVID-19بااستفاده از آنالیز 12500توالی  RNAاز سلولهای بنیادی مزانشیمی تزریق
شده به بیماران نشان داد که این سلولها در تعامل با سلولهای دندریتیک ،ژنهای ) Surfactant Protein A (SPAو
 SPCرا به میزان زیادی بیان میکنند که نشان دهنده این است که سلولهای بنیادی مزانشیمی میتوانند به سلولهای
آلوئوالر نوع  2تمایز پیدا کنند .در واقع پس از تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی بخشی از آنها در ریه تجمع میکنند و با
تقویت محیط سلولی ریه از کیسههای هوایی محافظت میکنند و مانع فیبروز میشوند ،به اینترتیب عملکرد ریه را تقویت
میکنند ( .)22از طرفی سلولهای بنیادی مزانشیمی میتوانند با کاهش تولید سیتوکینهای التهابی و تکثیر فیبروبالستها و
تجمع کالژن مانع فیبروز ریوی شوند .این سلولها با کاهش تمایز سلولهای اپیتلیال و فیبروبالست به میوفیبروبالستها مانع
پاسخ فیبروتیک میشوند .همچنین سلولهای بنیادی مزانشیمی میتوانند با آزادسازی متالوپروتئینازهای ماتریکس ( Matrix
) )Metalloproteinase (MMPsو متالوپروتئینازهای مهارکنندههای بافت ( Tissue Inhibitor of
) ،)Metalloproteinase (TIMPsتشکیل بافت فیبروتیک (تجمع فیبر کالژن) ناشی از  ARDSرا برای تنظیم ماتریس
خارج سلول تخریب یا مهار کنند .بنابراین ،سلولهای بنیادی مزانشیمی بهعنوان عناصر حیاتی در بازسازی ماتریکس خارج
سلولی () )Extra-Cellular Matrix (ECMپس از آسیب بافتی درنظر گرفته میشوند و در بهبود عملکردهای طبیعی
بافت در فیبروز نقش دارند (شکل .)23( )2
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شکل  :2سلولهای بنیادی مزانشیمی متحرک در خون و یا ساکن در بافت ریه مجموعهای از مکانیسمهای ترمیم را ترمیم می کنند؛ میتوان بهترشح  KGFو تنظیم
کانالهای سدیمی روی سلولهای  ،AT2ترشح  ،Ang1انتقال میتوکندری به سلولهای  ،AT2ترشح  LXA4و  PGE2و  TSG6و کاهش التهاب ،تسهیل
فاگوسیتوز عوامل عفونی با ترشح پپتید  LL-37یا ترشح  MMPو  TIMPاشاره کرد). (Created with BioRender.com

سلولهای بنیادی مزانشیمی متحرک در خون و یا ساکن در بافت ریه میتوانند مجموعهای از مکانیسمهای ترمیم را بهصورت
مستقیم و یا غیرمستقیم تحریک کنند (Gene6) .)23Stimulated TSG6 (TNF-αآزاد شده توسط سلولهای بنیادی
مزانشیمی عملکردهای نوتروفیل را کاهش میدهد که بهطور مستقیم بر بهبودی غشای اندوتلیال عروق و اپیتلیال کیسه
هوایی تاثیر میگذارد .تحلیل التهاب با افزایش ترشح  IL-10و کاهش ترشح  TNF-αتحت تاثیر )LXA4(Lipoxin A4
و  PGE2ادامه مییابد .در ادامه با ترشح ) Ang1(Angiopoietin 1بازسازی سلولهای اپیتلیال  AT IIتقویت میشود.
به اینترتیب ،سلولهای بنیادی مزانشیمی باعث کاهش آسیب ریوی و افزایش مایع مخاطی آن میشوند .عالوهبراین،
سلولهای بنیادی مزانشیمی میتوانند اعمال خود را از طریق انتقال میتوکندری به سلولهای آلوئوالر آسیب دیده انجام دهند
و در نتیجه آن افزایش میزان  ATPکه باعث افزایش انرژی زیستی و افزایش عملکرد اپیتلیال آلوئول میشود ،رخ دهد و
متعاقبا انتشار سورفاکتانت توسط سلولهای آلوئوالر نوع  IIرا بهبود بخشد (شکل .)2
اثر تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی بر  ARDSدر  9آزمایش بالینی فاز یک و دو بررسی شده است که از این بین تنها دو
آزمایش مربوط به  ARDSدر بیماران مبتال به  COVID-19بوده است .در کل این  9آزمایش از منابع مختلف سلولهای
بنیادی مزانشیمی برای آزمایش برروی در مجموع  200بیمار طی  30روز استفاده شده است و همه بهصورت آلوژنیک و از
مغز استخوان یا استروما یا خون بندناف یا بافت چربی یا خون قاعدگی استفاده کردند (جدول .)2
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جدول  :2آزمایشات بالینی انجام شده در حوزه  ARDSبا استفاده از سلولهای بنیادی.
محل آزمایش فاز بالینی

نوع و دوز سلول بنیادی به کار
رفته

تعداد بیماران آزمایش روش استفاده

نتایج

منبع

ایمن ،دارای تولرانس خوب و بدون عوارض
تزریق وریدی و
چین

I

چین

I

آمریکا

I

آمریکا

I

آمریکا

IIa

چین

I

چین

I

106 AT-MSCs/kg

12

 106 MSCsگرفته شده از

یک بیمار  59ساله

استنشاقی به

خون بند ناف

مرد

صورت آلوژنیک

به صورت
آلوژنیک

مرتبط با تزریق MSCs؛ طول درمان با گروه
کنترل برابر بود؛ سطح سورفاکتانت پروتئین

()56

 Dاز قبل از درمان پایین تر آمد؛ اثرات بالینی
تزریق ضعیف بود و نیاز به بهینه سازی وجود
داشت.

تک دوز از بین دوزهای
 1/5/10x106 MSCsگرفته
شده از مغز استخوان به ازای هر
کیلوگرم وزن بیماران

ریوی با توجه به رادیولوژی قفسه سینه طی 3
روز

()57

 9بیمار با وضعیت
متوسط تا شدید در 3
گروه (به منظور
بررسی اثر  3دوز بر

تزریق وریدی به
صورت آلوژنیک

هیچ عوارضی ناشی از تزریق مشاهده نشد با
این حال هیچ مزیت بالینی ناشی از تزریق هم

()58

در این بیماران مشاهده نشد!

بیماری)

تک دوز 2 x 106 MSCs

 2بیمار با ARDS

گرفته شده از مغز استخوان

شدید

تزریق وریدی و
به صورت

تک دوز  10 x 106سلول

 ARDSاز نوع

 MSCsگرفته شده از مغز

متوسط تا شدید که

استخوان به ازای هر کیلوگرم  60مورد از آنها تحت

بهبودی عملکرد ریه و نقص اعضا

هیچ عوارض تنفسی یا همودینامیکی ناشی از
تزریق طی  60روز بررسی پس از تزریق
تزریق وریدی و مشاهده نشد؛ افزایش چشمگیر آنژیوپویتین2؛
به صورت

میزان مرگ در روز  28پس از تزریق از گروه

آلوژنیک

تحت کنترل با دارونما بیشتر بود؛ تزریق هیچ

درمان با سلول قرار

()60

اثری بر بقای بیماران نداشت .در نتیجه در کل

گرفتند.

تفاوت چشمگیری بین دو گروه دیده نشد.

تک دوز از 1/5/10 x 106
 9بیمار مبتال به نوع تزریق وریدی و تولرانس خوب؛ بهبودی در کسر اکسیژن خون
سلول  MSCsگرفته شده از
و نیاز به ونتیالتور (تنفس کمکی) و مراقبت
به صورت
متوسط تا شدید
بندناف به ازای هر کیلوگرم وزن
های ویژه
آلوژنیک
ARDS
بدن بیماران
 17بیمار مبتال به نوع
 MSCs 106گرفته شده از
متوسط تا شدید
خون قاعدگی به ازای هر
 ARDSناشی از
کیلوگرم وزن بیماران
H7N9

()59

آلوژنیک

1038بیمار مبتال به

وزن

بهبودی سریع در وضعیت هوشیاری و آسیب

 4-3تزریق
وریدی و به
صورت آلوژنیک

تولرانس خوب

()61

()45

قابليتهای ترميم و بازسازی بافت کليه و روده توسط سلولهای بنيادی مزانشيمي :نتایج پاتولوژیک نشان میدهد که
ویروس  SARS-CoV-2میتواند کلیهها را تحت تاثیر قرار داده و باعث القای نکروز حاد توبولی شود .مطالعات نشان داده
است که استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی سیتوکینهایی را برای فعال کردن انواع مختلف مکانیسمهای ترمیم در آسیب
حاد کلیه ،از جمله مسیرهای ضدالتهابی ،ضد آپوپتوزیس و ضد رگزایی ترشح میکنند .تحقیقات نشان داده است سلولهای
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بنیادی مزانشیمی همچنین میتوانند آسیب روده مربوط به  COVID-19را ازطریق ترمیم مخاط و بازسازی اپیتلیال درمان
کنند (.)16
اثر تزریق سلولهای بنيادی مزانشيمي بر فاکتورهای خوني و سيستم ایمني :سلولهای بنیادی بهطور فعال با اجزای
سیستم ایمنی ذاتی ارتباط برقرار میکنند و از طریق این برهمکنشها ،اثرات ضدالتهابی را نشان میدهند .تعداد زیادی از
مطالعات تجربی نشان دادهاند که سلولهای بنیادی مزانشیمی به روش ژوکستاکرین (وابسته به تماس سلول به سلول) و یا
پاراکرین (از طریق تولید فاکتورهای ترکیبی و تنظیم کنندههای سیستم ایمنی) در تنظیم هر دو سیستم ایمنی ذاتی و
اکتسابی نقش دارند و با تعدیل فنوتیپ و عملکرد سلولهای ایمنی در ریههای ملتهب مانع  ARDSمیشود (.)18 ,16
راههای تنظیم سیستم ایمنی ذاتی و انطباقی توسط سلولهای استرومایی مزانشیمی عبارتنداز :تماس سلولی ،ترشح
سیتوکینها ،کموکینها ،فاکتورهای رشد و آزاد شدن وزیکولهای خارج سلولی ).)52( (EV
مطالعات نشان داده است تزریق این سلولها به بیماران حاد مبتال باعث شد که سطح پروتئین واکنشگر  C-بهعنوان فاکتور
التهابی از میزان  191گرم بر لیتر در خون بیمار طی  13روز به میزان  10/1گرم بر لیتر رسد که نشان دهنده بهبود سریع
التهاب است .همچنین وضعیت حاد لنفوپنی بهصورت چشمگیری پس از تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی کاهش نشان داد.
آنالیز Mass Cytometryنشان داد که میزان لنفوسیتهای  Tتنظیمی ) (Tregو سلولهای دندریتیک که سطح آن در نوع
شایع بیماری افزایش نیافته بود پس از تزریق حتی در بیمار شدید و خیلی شدید هم افزایش یافتند؛ درحالیکه در  3بیمار
حاد گروه کنترل که فقط از دارونما استفاده کرده بودند تعداد سلولهای دندریتیک به میزان کافی و قابل توجهی افزایش
نیافت .عالوهبراین  6روز پس از تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی میزان سلولهای  Tبیش فعال و سلولهای کشنده طبیعی
در خون کاهش یافت و تعداد سلولهای خون بهویژه سلولهای دندریتیک و لنفوسیتهای تنظیمی بهمیزان عادی خود
بازگشتند .عالوهبراین سلولهای بنیادی مزانشیمی برای تنظیم سیستم ایمنی سیتوکینهایی مانند TGF-
) β Factor Growth β(Transformingو  IL-6و فاکتورهای رشدی مانند HGF (Hepatocyte Growth
) Factorو فاکتور مهارکننده لوسمی و واسطههای ضدالتهابی مثل  PGE2و  TSG6و  Heme oxygenase 1و گالکتین
و وزیکولهای خارج سلولی را ترشح میکنند که تکثیر و عملکرد التهابی سلولهای ایمنی  Th1و  Th17و ماکروفاژهای
پیشالتهابی  M1و نوتروفیلها و سلولهای  NKو لنفوسیتهای  Bرا مهار میکنند و در مقابل تعداد سلولهای ایمنی دارای
نقش ضدالتهابی مانند ماکروفاژهای  )52( M2و لنفوسیتهای  Tتنظیمی و  Bرا افزایش میدهند که به نوبه خود میتوانند
فعالیت سلولهای پیشالتهابی را سرکوب کنند و به بازسازی بافت کمک کنند ( .)17بررسی مکانیسم عملکرد سلولهای
بنیادی مزانشیمی علیه بیماری  COVID-19بااستفاده از آنالیز  12500توالی  RNAاز سلولهای بنیادی مزانشیمی تزریق
شده بهبیماران نشان داد که این سلولها فاکتورهای ضدالتهابی و تغذیهای مانند LIF (Leukemia ،HGF ،TGF-β
)BDNF (Brain-،EGF ،VEGF ،FGF (Fibroblast Growth Factor) ،NOAI ،GAL ،Inhibitor Factor
) Derived Neutrophil Factorو  NFGرا به میزان زیادی بیان میکنند که باعث تنظیم سیستم ایمنی میشوند.
عالوه بر این ،موارد آنالیز سیتوکینها ،کموکینها و فاکتورهای رشد در سرم نشان داد که پس از تزریق وریدی سلولهای
بنیادی مزانشیمی( TNF-α ،سیتوکین پیشالتهابی سرم) کاهش مییابد .همچنین  IL-10ضدالتهابی بهمیزان چشمگیری
پس از تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی افزایش یافت و سطح سرمی کموکینهایی مانند  IP-10و فاکتورهای رشدی
مانند ) VEGF (Vascular Endothelial Growth Factorنیز افزایش پیدا کرد که باعث تنظیم سیستم ایمنی
میشوند .سلولهای بنیادی مزانشیمی با خاصیت سرکوب التهابی خود میزان سیتوکینها و کموکینها را کاهش میدهند که
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بهنوبه خود سه پیامد را بههمراه دارد-1 :کاهش کموتاکسی منوسیتها و ماکروفاژها به ریه آسیب دیده؛  -2افزایش کموتاکسی
سلولهای دندریتیک تنظیمی به بافت التهابی و  -3افزایش  IL-10و  VEGFکه منجر به بازسازی ریه میشود (.)22
بررسی مولکولی سلولهای بنیادی مزانشیمی استخراج شده از جفت و بندناف نشان میدهد که میزان بیان پایینتر ایندول
آمین -2،3دی اکسیژناز – )Indole amine 2,3 Di-Oxygenase-1 (IDO-1)( 1در این سلولها ،ترشح IL- ،IL-6
 1βو  TNF-αرا تحریک میکند ( )17سلولهای بنیادی مزانشیمی بهطور عمده بر سلولهای  ،Tسلولهای ارائه دهنده
آنتیژن ،نوتروفیلها ،التهاب ناشی از عفونت خونی و سایر سلولها اثرگذار هستند ( .)37 ،22این سلولها میتوانند در
عملکرد سلولهای ارائه دهنده آنتیژن ،تمایز و بلوغ سلولهای دندریتیک () )Dendritic Cells (D.Csمداخله کنند
( .)16بهعالوه ،این سلولها تمایز سلولهای دندریتیک را از مونوسیتها یا CD34 + HSCها (سلولهای بنیادی خونساز)
مهار میکنند ،در نتیجه موجب تولید  DCنابالغ و سرکوب سیستم ایمنی بدن میشود .آنها میتوانند بیان ،HLA II
 CD86 ،CD80و  IL-12را در  DCکاهش دهند ،و درنتیجه باعث مهار بلوغ و فعال شدن  DCشوند .برای سلولهای
دندریتیک بالغ ،سلولهای بنیادی مزانشیمی میتوانند با کاهش میزان  CCR7و  CD49db1و کاهش بیان فاکتور التهابی و
تواناییهای ارائه آنتی ژن ،از مهاجرت این سلولها جلوگیری کنند و سلولهای دندریتیک بالغ را از طریق مسیر  Jagged1یا
 IL-10-SOCS3بهیک فنوتیپ نابالغ سرکوبگر تبدیل کنند (.)62
سلولهای بنیادی مزانشیمی میتوانند ترشح  IFN-γو  TNF-αرا در سلولهای  Tکاهش و میزان  IL-4را افزایش دهند،
به این ترتیب ،سلولها از حالت پیش التهابی بهحالت ضد التهابی تبدیل شوند ( .)16مطالعات نشان داده است سلولهای
بنیادی مزانشیمی القاکننده مرگ برنامهریزی شده یا آپوپتوزیس وابسته بهگیرنده در سلولهای  Tنیز هستند و تعداد آنها را
در ریه بیماران آسیب دیده کاهش میدهد (.)63
تحقیقات نشان داده است که پروستاگالندین  )PGE2( E2مشتق شده از سلولهای بنیادی مزانشیمی و  IL-10باعث القای
شکلگیری فنوتیپ مقاوم در سلولهای دندریتیک میشوند و خاصیت ارائه آنتی ژن را کاهش میدهند ( .)16ازطرف دیگر،
سلولهای بنیادی مزانشیمی تزریق شده ممکن است توسط فاکتورهای کمپلمان و نوتروفیلهای فعال شده بهواسطه
کمپلمانها و سلولهای سیتوتوکسیک پرفورین مثبت سمی مورد حمله قرار گیرند و دچار آپوپتوزیس شوند .سپس سلولهای
بنیادی مزانشیمی آپوپتوتیک میتوانند توسط ماکروفاژها فاگوسیت شوند و بدین ترتیب فاگوسیتها را وادار به بیان - IDO
کنند که پیامدهای سرکوب سیستم ایمنی بدن را در پی دارد (. )23
بهعالوه ،سلولهای بنیادی مزانشیمی میتوانند میتوکندری را بااستفاده از تونلهای نانو لوله ای به ماکروفاژها منتقل کنند.
یتواند فعالیت فاگوسیتوزی ماکروفاژها را با استفاده از افزایش انرژی زیستی آنها افزایش دهد و بهاینترتیب باعث
این انتقال م 
پاکسازی محیط توسط این ماکروفاژها شوند ( .)32درنهایت تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی بهطور قابلتوجهی باعث
بهبود اکسیژنرسانی در بافتهای ایسکمیک میشوند و امکان بازسازی مجدد و بهبود عملکرد آنها را نیز فراهم میکند
()81.
انفجار تنفسی با آپوپتوزیس نوتروفیل همراه است .تحریک بیش از حد نوتروفیلها ممکن است آسیب ایمنی  COVID-19را
تشدید کند .سلولهای بنیادی مزانشیمی از طریق ترشح  IL-6از آپوپتوز نوتروفیل جلوگیری میکند .این سلولها مانع از
انفجار تنفسی نوتروفیلها میشود ،اما بر فاگوسیتوز ،چسبندگی ماتریکس و کموتاکسی نوتروفیلها اثری ندارد (.)22 ,16
سلولهای بنیادی مزانشیمی همچنین میتوانند از تکثیر بیش از حد سلولهای  Bو تمایز آنها بهسلولهای پالسما جلوگیری
کرده و از طریق کاهش تنظیم بیان  Blimp-1موجب کاهش شدید سطح ایمنوگلوبولین شوند (.)16
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اثر سلولهای بنيادی مزانشيمي بر التهاب ناشي از عفونت خوني (سپتي سمي/سپسيس) :آنالیز مسیرهای
و بیوشیمیایی حاصل از دادههای ناشی از آنالیز  12500توالی  RNAسلولهای بنیادی مزانشیمی تزریق شده در

سیگنالین

آزمایشی که در سال  2020در چین انجام شد با استفاده از )KEGG( Kyoto Encyclopedia of Genes Genomes
نشان میدهد که سلولهای بنیادی مزانشیمی در مسیرهای ضد ویروسی نقش دارند (.)22
نتیجه چندین مطالعه بالینی در مورد اثر محافظتی سلولهای بنیادی مزانشیمی در مدلهای عفونی حیوانات و مرحله نهایی
آن ،یعنی شوک سپتیک نشان داد که سلولهای بنیادی مزانشیمی با خواص قوی تنظیم کننده سیستم ایمنی با کاهش
التهاب باعث بهبود بقا کاهش نارسایی عضو و آسیب اندامها و بهبود عملکردهای کلیوی ،ریوی ،کبدی ،قلبی و عضالنی
یشوند (جدول .)25( )3
م

فاز بالینی

I

جدول :3مطالعات بالینی انجام شده در حوزه اثر سلولهای بنیادی بر سپسیس (عفونت)
نتایج
بیماران
دوز
سلول بنیادی
 9بیمار دچار شوک
جدا از میزان دوز مصرف
 MSCsگرفته شده از مغز  0.5/1/3 x 106سلول به سپتیک تحت درمان و 21
شده هیچ عوارض ناشی از
ازای هر کیلوگرم وزن بیمار شوک سپتیک تحت
استخوان آلوژنیک
مصرف مشاهده نشد.
کنترل
 106سلول به ازای هر
کیلوگرم وزن

 15بیمار مبتال به شوک
تولرانس خوب و پایداری
سپتیک و نوتروپنی شدید
همودینامیکی و تضعیف
در گروه کنترل و  15بیمار
نقص تنفسی و کوتاه شدن
با همین شرایط در گروه
دوره نوتروپنی
تحت آزمایش

I/II

 MSCsگرفته شده از مغز
استخوان آلوژنیک

I

 MSCsگرفته شده از
بندناف آلوژنیک

 15بیمار دچار سپسیس
شدید در گروه تحت کنترل پس از تزریق عوارض جانبی
 1/2/3 x 106سلول به برای مقایسه و  15بیمار دیده شد ولی مارکرهای
ازای هر کیلوگرم وزن بدن (10مرد و 5زن با متوسط التهابی بهبود یافت و همه
ی بیماران زنده ماندند.
سن  58سال) با همین
شرایط در گروه آزمایش

I

 MSCsگرفته شده از
بافت چربی آلوژنیک

تزریق  ASCاثری بر پاسخ
لکوسیتهای خونی تحریک
شده نگذاشت ولی به
 32مورد که برای بررسی
سیتوکین ها به خوبی پاسخ
 0.25/1/4 x 106سلول اثر سلول درمانی یک ساعت
داد و آنها را تنظیم کرد؛
به ازای هر کیلوگرم وزن پس از تزریق سلول ها به
فعال شدن عوامل پیش
آنها  2ng/kgلیپوپلی
بدن
انعقادی بدون فعال کردن
ساکارید) (LPSتزریق شد.
سلول های اندوتلیال؛
افزایش سطح نوکلئوزوم
سرمی

منبع

()64

()65

()66

()67

وزیکولهای خارج سلولي مشتق شده از سلولهای بنيادی مزانشيمي :وزیکولهای خارج سلولی وزیکولهایی با دوالیه
غشای فسفولیپیدی هستند که از سلولهای مختلف ترشح میشوند .این ذرات حاوی مولکولهای زیستی مثل
 ، DNA ،miRNA ،mRNAپروتئین و لیپید هستند که نقش مهمی در برقراری ارتباطات سلولی دارند و در پی رسیدن
بهسلولهای هدف موجب تغییر در عملکرد ،سرنوشت ،مورفولوژی ،تمایز و رشد سلول میشوند ( .)54وزیکولهای خارج
سلولی شامل اگزوزومها ،میکرووزیکولها و اجسام آپوپتوزی هستند ( .)41 ،40اگزوزومها در زمینههای پزشکی بهعنوان نشان
گر ههای زیستی ،حاملهای زیستی و در ژن درمانی مورد استفاده قرار میگیرند و میتوانند از طریق استنشاقی تجویز شوند
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( .)86همچنین اگزوزومها ،پتانسیل باالیی در مهار رشد سلولهای سرطانی از طریق برقراری سیگنالهای پاراکرین
بهسلولهای مجاور و انتقال  ANRis ,ANRim ,ANRmدارند .در یکی از تحقیقات اخیر نشان دادیم اگزوزومهای مشتق
از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان باانتقال  541-Rimقادر به مهار تکثیر و سرکوب متاستاز سلولهای سرطان
پستان هستند ( .)04عالوه بر این ،اگزوزمهای آزاد شده از سلولها قادر است با اعمال سیگنالین

ژوکستاکرین و پاراکرین در

یک زیر محیط روی عملکرد سلول مجاور نیز تاثیر بگذارد .در یکی از مطالعات قبلی نشان دادیم میکرووزیکولهای مشتق از
سلولهای سرتولی قادر به محافظت در برابر آسیب القا شده توسط میدان مغناطیسی بر سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی
هستند .این مطلب بیانگر پتانسیل درمانی اگزوزومها در تنوعی از بیماریها است ( .)14تحقیقات اخیر نشان داده است
اگزوزومها از طریق عملکرد خود موجب کاهش التهاب و بهبود ترمیم غشاهای اپیتلیال میشوند و سایر عوارض نامطلوب
طوفان سیتوکینی را کاهش میدهد ( .)61همچنین مطالعات نشان می دهد که ممکن است وزیکولهای خارج سلولی بهخاطر
ساختارشان بتوانند با  2-VoC-SRASبرای ورود به سلول میزبان رقابت کنند ( .)86بررسیها نشان داده است که زمانیکه
سلولهای بنیادی مزانشیمی به بدن بیمار تزریق میشوند ،تعداد کمی از آنها بهمحل هدف میرسند و بیشتر آنها در
مویرگهای ریه بهدام میافتند ،بنابراین اثرات درمانی این سلولها کوتاه مدت است (.)96
مطالعات نشان داده است سلولهای بنیادی مزانشیمی و وزیکولهای خارج سلولی مشتق از آنها تنظیمکنندههای قوی
سیستم ایمنی هستند که فاکتورهای تنظیم کننده سیستم ایمنی را ترشح میکنند و با انواع سلولهای ایمنی بدن مانند
سلولهای  ،Tسلولهای  ،Bسلولهای دندریتیک و ماکروفاژها ارتباط برقرار میکنند .عالوهبر پتانسیل تعدیل سیستم ایمنی
درحالحاضر مکانیسمهایی در مورد چگونگی اعمال اثرات مفید سلولهای بنیادی مزانشیمی در آسیب شناسی ARDS
ازجمله حفاظت از سد اپیتلیال-اندوتلیال ریه ،کاهش اختالل در ترشح مایع آلوئوالر و همچنین فعالیت ضد میکروبی مورد
بحث قرار گرفته است (.)28 ،16
نتایج نشان میدهد که ممکن است ( MSC-Evsوزیکولهای خارج سلولی مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی) بتوانند
مزایای درمانی سلولهای بنیادی مزانشیمی را ارائه دهند .بههمیندلیل درحالحاضر این وزیکولها از طیف وسیعی از منابع،
ازجمله مغز استخوان ،بافت چربی ،خون محیطی ،بندناف ،مایع آمنیوتیک ،جفت و رباط پریودونتال تحت بررسی قرار گرفتهاند.
از طریق تزریق داخل وریدی ،وزیکولهای مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی در داخل ریهها جمع میشوند و بهدلیل ابعاد
در مقیاس نانو و غشای غنی از لیپیدشان بهراحتی در داخل سلولهای ایمنی ،بهریه نفوذ میکند و فنوتیپ و عملکرد آنها را
تعدیل میکنند .این وزیکولها حاوی مولکولهای زیستی مشتق شده از سلولهای بنیادی مزانشیمی ( ،miRNAسیتوکینها،
کموکاینها و تنظیمکنندههای سیستم ایمنی) هستند که یک فنوتیپ تحملپذیر را در سلولهای دندریتیک و ماکروفاژهای
نفوذیافته بهریه ایجاد میکنند و منجر به افزایش  Tregسرکوب کننده سیستم ایمنی در ریههای آسیب دیده و کاهش التهاب
پیشرونده میشوند ( .)63مطالعات نشان داده است این اگزوزومها نهتنها در ارتباط بین سلولها ،بلکه در ترمیم آسیب بافتی
نیز نقش دارند (.)16
همانطور که پیشتر مطرح شد ماکروفاژها یک نوع سلول ارایه دهنده آنتیژن هستند که نقش اساسی را در  ARDSایفا
میکنند .سلولهای بنیادی مزانشیمی میتوانند جهت سرکوب التهاب مزمن و بهبود بافت پس از آسیب ،از طریق اگزوزومهای
ترشحی قطبیت ماکروفاژها را تنظیم کنند .ماکروفاژهای  M2ضدالتهابی بهنوبه خود ،فاکتورهای ضدالتهابی  IL-10و فاکتور
تغییردهنده بتا  TGF-βتولید میکنند که التهاب مداوم را کاهش داده و باعث ترمیم و بازسازی سلولهای  AT2میشوند
(جدول .)63 ,22( )4
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جدول :4کارآزمایی بالینی انجام شده در زمینه تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی و اگزوزومهای مشتق شده از این سلولها در بیماری COVID-19

محققین

نوع سلولهای بنیادی
مزانشیمی بهکار رفته

Shu
و
همکاران

سلولهای بنیادی
مزانشیمی مشتق از
بندناف
سلولهای (UC-
)بنیادی مزانشیمی

Sanchez-Guijo
و
همکاران

سلولهای بنیادی
مزانشیمی مشتق شده
از بافت چربی
سلولهای (AD-
)بنیادی مزانشیمی

تعداد بیماران

نوع تزریق

 12بیمار
با نوع شدید
بیماری
COVID-19

بهصورت
تزریق
داخل وریدی

 13بیمار با
پنومونی حاد
ناشی از
COVID-19

بهصورت
تزریق
داخل وریدی

Wu
و
همکاران

سلولهای بنیادی
مزانشیمی مشتق شده
از جنین انسان
)(hESCs
یا
)(IMRCs
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 2بیمار مبتال به
COVID-19
شدید

بهصورت
تزریق
داخل
وریدی

نتایج

رفرنس

میزان مرگ و میر  28روزه در گروه درمان UC-MSC
در حد  0بود  ،در حالی که میزان مرگ و میر در گروه
کنترل  10/34درصد بود.
پس از پیوند سلول بنیادی مزانشیمی ،زمان بهبود
بالینی ،کوتاه تر از گروه کنترل بود.
بهبود عالیم بالینی ازجمله ضعف و خستگی ،تنگی نفس
و اشباع کم اکسیژن.
کاهش سطح  CRPو  IL-6التهابی و دوره جذب
التهاب ریه.
تسریع در جبران تعداد لنفوسیتها.

)(70

هیچ عارضه جانبی مرتبط با سلول درمانی مشاهده نشد.
بهبود بالینی در  9بیمار ( 69/2درصد) مشاهده شد7 ،
بیمار از  ICUمرخص شدند و  4بیمار در ونتیالتور باقی
ماندند.
کاهش سطح نشانگرهای التهابی پروتئین واکنشگر ،C
 LDH ،ferritin ، IL-6و  D-dimerو افزایش
لنفوسیتها.

)(71

بهبودی قابل توجه پنومونی هر دو بیمار مبتال به
 COVID-19و همچنین پس از  14روز تست
 SARS-CoV-2آنها منفی بود و بیماران مرخص
شدند.
سرکوب تولید سیتوکینهای پیشالتهابی شامل GRO-
M- ،MCP-3 ،IL-13 ،IL-9 ،IL-3 ،IFN-α2 ،α
 sCD40L ،CSFو  TNF-αبه مدت  4تا  8روز پس
از تزریق .

)(72
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Leng
و
همکاران

سلولهای بنیادی
مزانشیمی
 10میلیون سلول
بهازای هر کیلوگرم از
وزن بدن
طبق پروتوکل
سلولهای بنیادی
مزانشیمی زمانی که
عالئم بیماری وخیم
بود ،تزریق شدند.

Al zoubi
و
همکاران

سلول های بنیادی
مزانشیمی ژله وارتون
)(JW-MSCs

 10بیمار مورد
مطالعه قرار
گرفتند 1 .بیمار
مبتال به
COVID-19،
 4نفر مبتال به
بیماری حاد و 2
نفر با بیماری
خفیف انتخاب
شدند ،در حالی
که  3بیمار با
COVID-19
حاد
در گروه کنترل
دارونما دریافت
کردند.

بهصورت
تزریق وریدی

 5بیمار مبتال به
COVID-19
که  3دوز 10
میلیون سلول
بهازای هر
کیلوگرم از وزن
بدن
از سلولهای
بنیادی
مزانشیمی ژله
وارتون
دریافت کردند.

بهصورت
تزریق
داخل وریدی
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کاهش التهاب ریه و بهبود عملکرد ریوی در بیماران
مبتال به پنومونی ناشی از SARS-CoV-2
سلولهای بنیادی مزانشیمی در کاهش  ARDSناشی
از  SARS-CoV-2موثراند .حدود  2تا  4روز پس از
تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی تمام عالیم مربوط
به  COVID-19 1در همهی بیماران ناپدید شد.
اشباع اکسیژن ،بدون اکسیژن مکمل ،از  89درصد تا 98
درصد در بیماران مبتال به  COVID-19بسیار حاد
تیمار شده توسط سلولهای بنیادی مزانشیمی افزایش
یافت .تب و تنگی نفس در روز  4ام پس از پیوند سلول
های بنیادی مزانشیمی ناپدید شد .عالوهبراین  4روز پس
از تجویز این سلولها ،سطح آسپارتیک آمینوترانسفراز،
کراتین کیناز و میوگلوبین بهمقادیر طبیعی کاهش یافت.
سلول های بنیادی مزانشیمی  6روز پس از پیوند،
فنوتیپ سلولهای ایمنی را در بیماران کامال تغییر دادند.
کاهش قابل توجه سلولهای التهابی (که باعث طوفان
سیتوکین در ریههای آسیب دیده ناشی از SARS-
 CoV-2میشوند) و افزایش قابل توجهی در فاکتورهای
سرکوب کننده سیستم ایمنی ،سلولهای دندریتیک
تنظیمی و ( Tregsکه باعث ترمیم و بازسازی ریه
ملتهب شده میشوند) در خون بیماران مبتال به
 COVID-19حاد تحت درمان با سلولهای بنیادی
مزانشیمی مشاهده شد .درراستای این یافتههاIL-10 ،
ضدالتهابی بهطور قابل توجهی افزایش یافت و پروتئین
واکنشگر  Cو فاکتور نکروز دهنده آلفا در پالسما بهطور
قابل توجهی کاهش یافت.

هر دوز سلول های بنیادی مزانشیمی  WJبهمدت 3
روز پس از تجویز قبلی تزریق شد .بهبود عالئم بالینی
بیماران ازجمله تب ،زجر تنفسی ،پنومونی ،سرفه و
عطسه بهمدت  3هفته کنترل شد.

)(22

)(63
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وSengupta
همکاران

اگزوزومهای مشتق
شده از سلولهای
بنیادی مزانشیمی مغز
استخوان
)(BM-MSC-Exo

Tang
و
همکاران

سلولهای بنیادی
مزانشیمی آلوژنیک
مشتق شده از خون
قاعدگی از یک خانم
 28ساله سالم
سلولهای (MB-
)بنیادی مزانشیمی

منفرد
اگزوزومهای
مشتق شده از
سلولهای
بنیادی
مزانشیمی مغز
استخوان
(BM-MSC)Exo
بهمیزان،
(15 ml Exo
)Flo
به  24بیمار که
ARDS
متوسط تا حاد
داشتند ،تزریق
شد.

 2بیمار مبتال
به
COVID-19
حاد در ووهان
چین

بهصورت
تزریق
داخل وریدی

بهصورت
تزریق
داخل وریدی

 BM-MSC-Exosبهخوبی تحمل شدند .هیچ واکنش
ناشی از تزریق یا عوارض جانبی طی  72ساعت اول بعد
از تزریق  BM-MSC-Exosمشاهده نشد .بهبود
عملکرد ریه ،کاهش التهاب سیستمیک و افزایش تعداد
کل نوتروفیل ها و لنفوسیتهای در گردش در اکثر
بیماران  COVID-19مشاهده شد .در  71درصد
بیماران(  )17/24تحت درمان با BM-MSC-Exos
که طی یک هفته پس از تجویز وریدی  Exo Floبهطور
کامل بهبود یافتند .بهبود اکسیژناسیون در بیماران تحت
درمان با  BM-MSC-Exosبا ارزیابی پارامترهای
عملکردی ریوی ،مشاهده شده است .میانگین کاهش
 77 CRPدرصد ،میانگین کاهش  43 ferritinدرصد و
همچنین میانگین کاهش  42 D-Dimerدرصد بین
مقادیر پایه و اندازهگیری شده در  5روز بود .عالوهبراین
 5روز پس از تجویز سیستمیک ،BM-MSC-Exos
بهطور قابل توجهی تعداد مطلق نوتروفیلهای در گردش
و تعداد سلولهای  CD4+, CD8+ ،Tرا بهبود
بخشیدند ،همچنین از پیشرفت شدید نقص ایمنی در
بیماران آلوده به  SARS-CoV-2جلوگیری کردند .با
توجه به این نتایج امیدوارکننده باید توجه داشت که
درمان با  BM-MSC-Exoدر  29درصد
بیماران( COVID-19 )7/24موثر نبوده است و 4
بیمار به دالیل غیرمرتبط با تزریق BM-MSC-Exo
درگذشتند .درحالیکه  3بیمار بهشدت بیمار بودند و به
ونتیالتور و مراقبتهای ویژه نیز نیاز داشتند.
شاخص اکسیژنرسانی در بیماران بهبود یافت،
شاخصهای ایمنی افزایش و تعدادی از شاخصهای
التهاب پس از درمان با سلولهای بنیادی مزانشیمی
کاهش یافت.
بههر دو بیمار با عالئم سندروم دیسترس حاد تنفسی
کانوالی بینی با جریان باالی ( 50 )HFNCدرصد داده
شده بود .اما بعد از تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی و
درمانهای ضدویروسی FiO2 ،هر دو بیمار کاهش یافت
درحالیکه  SaO2و  PO2بهحالت عادی بازگشت.
محققان هیچگونه عوارض جانبی ازجمله هیپوکسمی،
آریتمی قلبی و تاکی کاردی بعد از پیوند با سلولهای
بنیادی مزانشیمی آلوژنیک در مبتالیان ARDS
مشاهده نکردند.

)(73

()74

نتیجهگیری

از بین همه روشهای سلول درمانی که برای درمان  COVID-19مورد توجه قرار دارند ،سلولهای بنیادی مزانشیمی یا
مشتقات آنها یکی از امیدوار کنندهترین نتایج را در این زمینه داشتهاند .تحقیقات نشان میدهد که سلولهای بنیادی
مزانشیمی ازطریق تزریق داخل وریدی مستقیما بهریهها مهاجرت میکنند ،جایی که میتوانند فاکتورهای زیادی که نقش
مهمی در تعدیل سیستم ایمنی ،محافظت از سلولهای اپیتلیال آلوئوالر ،مقاومت در برابر فیبروز ریوی و بهبود عملکرد ریه
دارند را ترشح کنند .عالوهبر موارد اشاره شده ،پیوند این سلولها میتواند با تقویت تکثیر سلولهای بنیادی ریوی اندوژن در
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تکثیر سلولهای

...  سلولدرمانی توسط سلولهای بنیادی مزانشیمی و،کرونا ویروس

 البته تحقیقات بیشتری برای کشف مکانیسم و مسیرهای سیگنالین،ترمیم ریه آسیب دیده موثر باشد

 عالوهبر بافت ریه امکان آسیب به بافتهایی.بنیادی ریوی اندوژن پس از پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی مورد نیاز است
 تحقیقات نشان. کبد و اندامهای گوارشی و دستگاه تولید مثل مردان نیز بر اثر ابتال بهاین بیماری وجود دارد، کلیه،مانند قلب
. شوندCOVID-19 میدهد که سلولهای بنیادی مزانشیمی میتوانند باعث ترمیم سایر بافتهای آسیب دیده در بیماران
 استفاده از اگزوزومهای مشتق شده از سلولهای بنیادی مزانشیمی برای مبارزه با بیماری،عالوهبر موارد اشاره شده
 ابعاد کوچک و توانایی، ترمیم بافت، خاصیت ضدالتهاب، ویژگی تعدیلکننده سیستم ایمنی. امیدوارکننده استCOVID-19
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Abstract
Aim: Regarding to prevalence of corona disease worldwide, evaluating of therapeutic strategies for
this epidemic is very valuable. The aim of this study, was to introduce different strains of coronavirus,
to investigate the cause of SARS-CoV-2 disease and cell therapy strategies using stem cells and
extracellular vesicles derived from stem cells. This research is considered as a basic and descriptiveanalytical on the basis of research purpose and method. In this study, the keywords including corona,
cell therapy, mesenchymal stem cells and exosome were used. The search was conducted in the
Google Scholar, PubMed, SCOPUS, ISI Web of Knowledge databases. The investigation period was
also considered from December 2019 to June 2021. So far, seven species of the coronavirus family
have been identified that can transmit to humans. In a recent report, researchers looked at stem cellderived systems to further investigate the emerging form of beta-coronavirus, SARS-CoV-2 in the
body. Cell therapy using stem cells is a valuable option; because these cells have functional immunity
by creating organoids in the culture medium and maintaining signaling polarity. Therefore, in the twoor three-dimensional culture model, the use of stem cells has become an applied model for studying
the pathogenicity of the virus. Evantually, exosome derived stem cells are another candidate with
regenerative potential on injured lung which was considered as valuable therapeutic strategy in these
disease.
Keywords: COVID-19, Cell Therapy, Mesenchymal Stem Cells, Exosome, Regeneration
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