
چرایی و چگونگی استفاده از خون 
بهبودیافتگان کووید-۱۹ برای درمان این بیماری

 مترجم: شراره فرهی منش
برخی از محققان و پزشکان از پالسمای افرادی 
که بیماری کووید-۱۹ آن ها بهبودیافته برای معالجه 
دیگر افراد مبتال به این بیماری، استفاده کردند. اخبار 
پزشکی امروز برای آشنایی بیشتر با این روش با دکتر 
آرتورو کازادِوال از دانشگاه جان هاپکینز صحبت کرد.
در جستجوی روش درمانی مؤثر برای کووید-۱۹، 
اخیراً به روش قدیمی برای مبارزه با بیماری های 
عفونی توجه شده است؛ یعنی ترنسفیوژن با پالسمای 

فردی که بیماری آنها بهبود یافته است. 
این روش، استدالل ساده ای دارد. خون افرادی که 
از عفونت بهبود یافته اند حاوی آنتی بادی است. 
آنتی بادی ها مولکول هایی هستند که عوامل بیماری زا 
مانند ویروس ها را که باعث ایجاد بیماری شده اند، 

شناسایی کرده و با آن ها مبارزه می کنند.
پزشکان می توانند پالسما را که یکی از اجزای 
خون است و حاوی چنین آنتی بادی هایی است، 
از هم جدا کنند و آن را به افرادی که بدنشان در 
حال حاضر درگیر مبارزه با بیماری عفونی هستند، 
تزریق کنند. این امر می تواند به سیستم ایمنی بدن 
آن ها کمک کند تا پاتوژن را به طور مؤثر پس بزند.
اخیراً محققان و متخصصان مراقبت های سالمتی به 
دنبال استفاده از این روش برای معالجه افراد مبتال 
به کووید-۱۹، بیماری تنفسی ناشی از ویروس 

SARS-CoV-2 هستند.
در ایاالت متحده، گروهی از محققان و پزشکان از 57 
موسسه، ازجمله دانشگاه جان هاپکینز، کالج پزشکی 
آلبرت انیشتین و دانشکده پزشکی ایکان در مانت 
سینای، در حال تحقیق و استفاده از روش درمانی 

پالسمایی بهبودیافتگان برای کووید-۱۹ هستند.
این امر ابتکار عملی هماهنگ به نام »پروژه ملی 
پالسمای بهبودیافتگان کووید-۱۹« است که پس 
از انتشار مقاله در مجله تحقیقات بالینی، مارس 

2020 ایجاد شد.
در این مقاله بر توانایی های بالقوه درمان آنتی بادی 
منفعل در درمان کووید-۱۹ استدالل شده است. 
این مقاله توسط ایمونولوژیست ها ازجمله دکتر 
آرتورو کازادوال، رئیس گروه میکروبیولوژی و 
ایمونولوژی مولکولی در دانشکده بهداشت عمومی 
جان هاپکینز بلومبرگ و دکتر لییز-آن پیروفسکی، 
استاد بیماری های عفونی در بخش پزشکی دانشکده 

آلبرت انیشتین نوشته شده است.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد درمان پالسمایی 
بهبودیافتگان، توانایی های آن، خطرات آن و استفاده 
فعلی آن در درمان کووید-۱۹، اخبار پزشکی امروز 

با دکتر کازادوال صحبت کرده است.

درمانی که بیش از 100 سال از آن 
استفاده می شود

 ایده استفاده از پالسمای بهبودیافتگان یا درمان 
آنتی بادی منفعل از کجا به وجود آمده است؟

این ایده برای اولین بار در اواخر قرن نوزدهم مطرح 
شد که فیزیولوژیست اِمیل وان بِرینگ و کیتاساتو 
شیباسابورو باکتری شناس کشف کردند که می توانند 

از آنتی بادی های موجود در سرم - یکی دیگر از 
اجزای خونی - برای مقابله با عفونت باکتریایی 

دیفتری استفاده کنند.
از آن زمان، پزشکان حداقل از دهه ۱۹30 برای درمان 
یا جلوگیری از عفونت های باکتریایی و ویروسی، 
ازجمله اشکال ذات الریه، مننژیت و سرخک، از 

آنتی بادی منفعل استفاده کرده اند.
وقتی از او سؤال کردیم که چگونه ایده استفاده از 
درمان پالسمای بهبودیافتگان برای درمان کووید-۱۹ 
به وجود آمده است، دکتر کازادوال به ما گفت: »من 
در تمام زندگی حرفه ای خود روی آنتی بادی کار 
کرده ام و می دانستم که پالسمای بهبودیافتگان بیش 

از ۱00 سال استفاده شده است«.
»درواقع، اولین جایزه نوبل به بِرینگ داده شد در 
استفاده از سرم برای معالجه دیفتری، بنابراین من 
تاریخ را می دانستم«. این سابقه طوالنی در استفاده 
موفقیت آمیز از این روش در بیماری های عفونی 
مختلف نشان می دهد که ممکن است در مقابل 

بیماری ناشی از SARS-CoV-2 نیز مؤثر باشد.
دکتر کازادوال توضیح داد: »من می دانستم که در 
خون  ندارید،  زیادی  موارد  وقتی  همه گیری ها 
بهبودیافتگان می تواند آنتی بادی هایی داشته باشد 

که از آن استفاده کرد«.
»بنابراین این ایده قدیمی است که مدت زمان طوالنی 
از آن می گذرد و من فکر می کنم که سهم من درواقع 
هشدار دادن به دوستانم و مقامات بود که می توان 

از این ایده در این بیماری همه گیر استفاده کرد«.
تحقیقات اخیر قباًل نشان داده است افرادی که 
آلوده به SARS-CoV-2 شده اند، آنتی بادی هایی در 
بدنشان ایجاد شده که می توانند در مقابل ویروس 

کرونا واکنش نشان دهند.
دکتر کازادوال همچنین به اخبار پزشکی امروز 
گفت: »اکنون چندین مطالعه وجود دارد که نشان 
می دهد وقتی افراد از این ویروس بهبود می یابند، 
آنتی بادی های خنثی در خونشان دارند که قادراست 

ویروس را از بین ببرد«.
وی افزود: »اگرچه افراد در مقدار آنتی بادی هایی که 
می سازند بسیار متفاوت اند - برخی مقادیر زیادی 

ایجاد می کنند، اما برخی مقادیر کمی دارند - اما 
خبر خوب این است که اکثر آن ها دارند«.

حل مسئله ایمنی
پالسمای  ملی  پروژه  آمریکا،  ایاالت متحده  در 
حد  تا  را  روش  این  کووید-۱۹   بهبودیافتگان 

ممکن استفاده کرده است.
دکتر کازادوال به اخبار پزشکی امروز گفت که »در 
ایاالت متحده آمریکا، ما نزدیک به ۱2000 نفر داریم 
که درمان پالسمایی بهبودیافتگان را برای کووید-۱۹ 

دریافت کرده اند«.
بر اساس داده های به دست  آمده از نیمی از این 
گروه، دکتر کازادوال و همکارانش نتیجه گرفته اند 
که این روش درمانی برای بیماران بی خطر است. 
اطمینان از بی خطر بودن درمان اولین قدم الزم قبل 

از بررسی اثربخشی روش است.
دکتر کازادوال توضیح داد: »در ۱4 می، ما نتیجه 
بررسی 5000 بیماررا در مقاله چاپ کردیم که نشان 
می دهد این روش درمانی نسبتاً بی خطر است. این 

قدم اول است«.
وی افزود: »به ویژه ازآنجایی که ایتالیایی ها در حال 
حاضر گزارش می دهند که استفاده از پالسمای 
بهبودیافتگان با کاهش مرگ ومیر ناشی از کووید-۱۹ 
از  بینش مشابهی  امیدواریم که  همراه است، ما 
تجزیه وتحلیل داده ها در ایاالت متحده حاصل شود«.
در اروپا، اتحادیه خون اروپا - انجمن غیرانتفاعی 
- گزارش می دهد که 20 کشور جهان استفاده از 
پالسما بهبودیافتگان را در معالجه کووید-۱۹ آغاز 
کرده اند و یا می خواهند در آینده استفاده کنند. این 
کشورها شامل ایتالیا، اسپانیا و انگلستان و برخی 
SARS- از کشورهای اروپایی که با حمله شدید

CoV-2 روبرو شده اند.
نشان دادن ایمنی این روش به دلیل خطرات ناشی از 

انتقال خون یا اجزای خون ضروری است.

نگرانی ها و امیدها به پیش می روند
درحالی که مراکز مختلفی در ایاالت متحده در حال 
حاضر از درمان پالسمای بهبودیافتگان در معالجه 

کووید-۱۹ استفاده می کنند، اما دکتر کازادوال ابراز 
نگرانی کرد که این درمان به اندازه ای که فکر می کنید 
ممکن است کارآمد نباشد، زیرا بیشتر بیماران این 
درمان را در دوره بیماری خیلی دیر دریافت می کنند.
گذشته از استفاده این درمان در کارآزمایی های بالینی، 
سازمان غذا و داروی )FDA( استفاده از این روش 
درمانی را فقط در مواقع اضطراری برای بیماران در 
مرحله شدید بیماری تصویب کرده است که ممکن 

است به زودی کافی نباشد.
دکتر کازادوال خاطرنشان کرد: »معموالً پزشکان 
از پالسما برای بیمارانی که سخت بیمارند استفاده 
می کنند و ما واقعاً نمی دانیم که آیا این درمان به 
همان اندازه مؤثر خواهد بود که در مراحل ابتدایی 

بیماری از آن استفاده شود یا خیر«.
وی گفت: »در ایاالت متحده، بیماران زمانی که 
اینتوبه )لوله ای برای تنفس( هستند این درمان را 
می گیرند، اما ما فکر می کنیم که نسبتاً دیر شده 
است. بسیاری از پزشکان در تالش اند تا زودتر 

این درمان را اجرا کنند«.
اما حتی در جایی که امکان استفاده ازاین روش درمانی 
برای بیماران در مراحل اولیه وجود دارد اما همیشه 
سریع در دسترس نیست. دکتر کاسادوال چنین می 
گوید: »برخی از مشکالت این است که به زمان نیاز 
دارد، زیرا هنگامی که پزشک دستور استفاده پالسما 
را می دهد، گاهی اوقات رسیدن پالسما مدتی طول 
می کشد. برخی بیمارستان ها پالسما را در محل کار 
خود دارند، برخی دیگر باید آن را از مراکز بانک 

خون دریافت کنند«.
از درمان پالسمایی  استفاده  این موانع،  علیرغم 
بهبودیافتگان برای پزشکان مراقبت های سالمتی 
بسیار جذاب است چراکه می توانند هم اکنون به آن 

دسترسی پیدا کرده و از آن استفاده کنند.
برخالف واکسن ها که ایجاد آن ها زمان می برد، یا 
داروهای تجربی که باید چندین مرحله مختلف 
آزمایش را طی کند تا به تصویب رسمی برسد، 
این رویکرد به پزشکان اجازه می دهد تا از آنچه 
در حال حاضر وجود دارد استفاده کنند - خون 
کسانی که از بیماری بهبود یافته اند - برای معالجه 

بیماران بستری.
دکتر کازادوال به اخبار پزشکی امروز گفت: »مردم غالبًا 
در مورد تفاوت بین درمان پالسمایی بهبودیافتگان 
و برخی از واکسن ها دچار اشتباه می شوند زیرا هر 

دو شامل آنتی بادی می شوند«.
 واکسن ها با تحریک سیستم ایمنی بدن برای مسدود 
کردن یا از بین بردن ویروس عمل می کنند، اما از 
آنتی بادی های »آماده« استفاده نمی کنند. همچنین 
آزمایش واکسن ها برای ایمنی و کارآیی می تواند 

یک سال یا بیشتر طول بکشد.
دکتر کازادوال توضیح می دهد: »هنگامی که پالسمایی 
دریافت می کنید، فرد دیگری آنتی بادی را به شما 
می دهد و سریعاً آن ها را دریافت می کنید«. او فکر 
می کند که پزشکان می توانند از این روش درمانی 

در کنار گزینه های دیگر استفاده کنند.
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