
1 
 

                                        یبسمه تعال                                                                                 

  عفونت اختصاصی آنتی وایرال  درمان درdiphenhydramine compound  یدارو معرفی

Covid-19 

  یها بوده که به لحاظ قرابت ژنوم روس ی خانواده بتا کورونا و  ر ی از زCovid-19  عامل عفونت SARS Coronavirus-2  روس ی و

به آن  S   نی پروتئ  قی از طر روسی است که وACE-II   روسی و  نی ا ی سلول  رندهی باشد. گ یم هی شب SARS Coronavirus-1  به اری بس

اختالل در   جادی با ا جهی و در نت  کی ستمات ی به صورت س یدر سلول آلوده و حت  رندهی سطح گ  کاهش باS   نی شود. پروتئ  ی متصل م

  یها نی از پروتئ  یکی  نی کند. بنابرا ی م فای نقش ا روسی در پاتوژنز و  سم،ی تروپ  بر ری با تاث  نی و همچن  نی وتانسی آنژ-نی رن  ستمی س
 .باشد  ی هدف درمان م ی مناسب برا

  ( S1)یگلوبول سطح قی شده است. از طر لی تشکS2  وS1  قرار دارد که خود از ونی ری در سطح و  مری به صورت تر ،S نی پروتئ 

( با  زوزومی شود. در داخل اندوزوم)ل یوارد سلول م رندهی با واسطه گ توزی اندوس ق ی شده و در ادامه از طر  متصل یسلول رندهی به گ
  یقرار م  زوزومی ل یدر معرض غشا دی پپت  وژن ی شکسته شده و فS1/S2  از محل اتصال  نی پروتئ  نی ا، Cathepsin-L می اثر آنز

 .شود ی آغاز م روس ی و ری شده و چرخه تکث  توزولی وارد س  روسی و دی نوکلئوکپس ادامه  . در ردی گ

 :یدیکل نکات

 .شود  یفعال م ری باالتر غ ی هاPh در عملکرد دارد و Ph=4.7 در  Cathepsin-Lآنزیم  1.  

 .شود یم روس ی و ری باعث مهار تکث S1/S2    ممانعت از شکست 2.  

 :ممانعت کردS1/S2    توان از شکست یروش م نی با چند 3.  

باعث   زوزومی بوده و با ورود به ل یفی ضع ی که بازهاLysosomotropic   ی با استفاده از داروها زوزوم ی ل Ph افزایش با . 3.1    

اشاره کرد.  Ammonium Chloride  وChloroquine   توان به  یدسته داروها م نی شوند. از ا یم زوزوم ی ل Ph شی افزا

  ار ی بسAmmonium Chloride   ی دهد اثربخش یشده است و مطالعات نشان م دیی تا نی در بالChloroquine  ی دارو  یاثربخش

 .باالتر است

 :منظور وجود دارد نی ا ی روش برا   2که   کرد ی ری شکست جلوگ نی از ا توانی پروتئاز ها م یبا استفاده از مهار کننده ها. 3.2    

 ها دی پپت  ل ی از قب  یرقابت   یمهار کننده ها. 3.2.1         

 پروتئاز ی مهار کننده ها ل ی از قب  یرقابت  ری غ یمهار کننده ها. 3.2.2         

  ی به شکل قابل توجه روسی و  یی عفونت زا م،ی قرار ده  فی ضع  ی دی اس ط ی را قبل از ورود به سلول در معرض مح روس ی اگر و 4. 

 .ابدی  یکاهش م

  انی م ط ی شدن مح ید ی افتد. اس ی اتفاق م هی در ر دوز ی در کبد، اسAmmonium Chloride    یشدن دارو  زهی پس از متابول. 4.1    

فونت  ع ای ( و یماری )شدت ب ماری عفونت در ب  یبعد کلی و شروع س ری پس از تکث  روسی فعال شدن و ر ی غ باعث تواند یم یبافت 
 .باشد ی اثر بخش مCovid-19    یماری عالوه بر درمان در کنترل ب  جه ی افراد جامعه( و در نت  نی ب  عفونت  آن)انتقال و انتشار ییزا

شدن   دهی چی در پ  یمن ی ا یدر کودکان، پاسخ ها یماری بودن ب  فی خف نی و همچن  Reinfectionموارد با توجه به شدت عفونت در 5.   

 .دارد نقش  عفونت

تایید   یتنفس یها یماری در ب  آن  یکه اثر بخشبوده  diphenhydramine  یداراdiphenhydramine compound  ی دارو

  ری ز ی ها ری از مسAmmonium Chloride  . باشد یم زی ن  Ammonium Chlorideشده است. از طرفی این ترکیب دارویی 

 :شامل موثر خواهد بود کهcovid-19   در کنترل و درمان عفونت

 .Aش ی با افزا Ph می و مهار آنز زوزوم ی ل  Cathepsin-L  شود یدر سلول م روسی و ری باعث ممانعت از شروع چرخه تکث. 

 .Bبا کاهش Ph و منتشر شده   افتهی  ری تکث  ی ها روس ی فعال شدن و ری باعث غ  دوزی اس جادی و ا ماری ب  ه ی در بافت ر  یسلول نی ب  ی فضا

کاسته   زی انتشار عفونت در جامعه ن  میزاناحتماال از  ماری شده که عالوه بر کنترل عفونت در فرد ب   یبافت  انی م یفضا  نی در ا
 .خواهد شد
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C.  دارویdiphenhydramine  از پزشکان در راستای کنترل  برخی  توسط تنفسی بیماری در حال حاضر نیز  با تخفیف عالئم

 عالئم بالینی این عفونت بکار می رود. 

یی در  و همچنین تحمل دارو مارانی ب  یبودن مصرف آن در انواع گروه ها  منی با توجه به در دسترس بودن دارو، ا نیبنابرا
کنترل انتشار آن   نی و همچن Covid-19   فونت ع ی درمان اختصاص بعنوانdiphenhydramine compound  یدارو ،بیماران

 .گردد یم معرفی

موارد مورد ارزیابی به  . شود اجرای بالینی و ارزیابی ها بررسی ها اثر بخشی دارو نسبت به  هر چه سریع ترالزم است  لذا
 شرح زیر است: 

تخصص و با شرایط بالینی بیمار تعیین شود. پیشنهاد اولیه  میزان دوز مصرفی دارو الزم است با نظر پزشکان م و: دوز دار  .1
 است.  پروفیالکسیسی سی بعنوان  5دوز  4برای بیماران و سی سی در روز   7ز  دو 6بر مصرف  

، الزم است اثر بخشی آن در افراد  سترس بودن و ایمن بودن داروبا توجه به در د :اثر بخشی دارو در مراحل اولیه عفونت  .2
 جلوگیری شود. عالئم  آلوده با عالئم بالینی خفیف نیز بررسی شود تا از پیشرفت 

دارو   اینبا ف اصلی درمان اهدیکی از ادر این مرحله از بیماری که احتماال   ماری:پیشرفته بی  اثر بخشی دارو در مراحل .3
 است، باید اثر بخشی آن از لحاظ عالئم بالینی و ارزیابی های تکمیلی از قبیل اسکن ریوی مورد ارزیابی قرار گیرد. 

ترسی آسان، قیمت ارزان، تولید کنندگان داخلی این دارو و ایمن بودن آن سبب می  دس :پروفیالکسیاثر بخشی دارو بعنوان  .4
افراد  حفاظت از یابی اثر بخشی آن در بطه الزم است ارزاستفاده کرد. در این را پروفیالکسیت در جهتوان از آن شود که ب 

 مورد ارزیابی های آماری قرار گیرد.  س با بیماران و همچنین کادر درمانیدر تما

آشنایی دراز  یرغم لهر نوع فرآورده دارویی دارای یکسری عوارض و اثرات ناخواسته هستند. ع بررسی اثرات جانبی دارو:  .5
که در صورت  الزم است  با توجه به اپیدمی جدید و ناشناخته ویروسی جدید، مدت با این دارو از سوی پزشکان محترم، 

بعنوان یکی از دستورالعمل های  پروتکل های مربوطه  اجرای عوارض و یا اثرات جانبی دارو، پس از گونه  مشاهده هر
 ت بصورت مکتوب با شواهد مربوطه به مراجع ذیربط اطالع رسانی شوند. رایج، این مشاهدا

 

 قیمن هللا توف و

 ینوروز یمهد-رآبادیکارگر خ یعل

 یپزشک یشناس روسیو نیمتخصص

 دانشگاه علوم پزشکی تهران


