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افرادی که سیگارمی کشند، ممکن است گیرنده های 
بیشتری برای ویروس کرونای جدید داشته باشند

 مترجم: شراره فرهی منش
ریه های افرادی که سیگار می کشند ممکن است حاوی گیرنده های 
بیشتری باشد که ویروس کرونای جدید استفاده می کند تا به سلول ها 
حمله کند. این امر می تواند توضیح دهد که چرا افراد مبتال به ویروس 
که سیگار هم می کشند در برابر بیماری شدید آسیب پذیرتر هستند. 
اکثر افرادی که به SARS-CoV-2 آلوده می شوند، ویروسی که باعث 
کووید-19 می شود، عالئم خفیف تا متوسط را تجربه می کنند و بدون 
نیاز به بستری شدن در بیمارستان کاماًل بهبود می یابند. بااین حال، 
مطالعات متعددی نشان می دهد افرادی که سیگار می کشند به طور 
قابل توجهی بیشتر از افرادی که سیگار نمی کشند نوع شدید بیماری 
را تجربه می کنند. به عنوان مثال، بر اساس مطالعه جدید در مورد موارد 
کووید-19 در بیمارستان های اصلی چین، 11/8 درصد افرادی که 
سیگار مصرف می کردند، نوع غیر شدید این بیماری و 16.9 درصد 

نوع شدید بیماری را تجربه کردند.
ویروس کرونا برای وارد شدن به داخل سلول ها و شروع به تکثیر شدن، 
روی گیرنده پروتئین به نام آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین ACE2( 2( که 
 Cold Spring در غشای سلول موجود است، می چسبد. محققان آزمایشگاه
Harbour در نیویورک به دنبال این موضوع بودند که آیا افرادی که سیگار 

می کشند، تعداد بیشتری از این گیرنده ها را در ریه های خود دارند یا خیر. 
این امر احتماالً می تواند این افراد را در برابر عفونت آسیب پذیرتر کند. دکتر 
جیسون شلتزر، نویسنده ارشد مطالعه، می گوید: »ما شروع به جمع آوری 
تمام داده ها کردیم. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه وتحلیل آن را شروع 
کردیم و دیدیم که هر دو موشی که در آزمایشگاه در معرض دود سیگار 
بودند و انسان هایی که سیگاری هستند، میزان ACE2 قابل توجهی داشتند«.

رابطه وابسته به دوز مصرفی
ابتدا محققان داده های مطالعه ژنتیکی را بررسی کردند که موش ها را به 
مدت 5 ماه و روزی 2، 3 یا 4 ساعت در معرض دود سیگار قرار داند. آن ها 
دریافتند که هرچه مدت زمان بیشتری موش ها در معرض دود سیگار قرار 
بگیرند، گیرنده های ACE2 در ریه های آن ها بیشتر بیان می شود. دانشمندان 

بعداً بررسی کردند که آیا همان رابطه »وابسته به دوز« بین مصرف سیگار 
و ACE2 در انسان هم وجود دارد یا خیر. آن ها دو مجموعه داده ژنتیکی 
موجود را تجزیه وتحلیل کرند: یکی بر اساس نمونه های بافت ریه از افرادی 
که سیگار می کشند و تحت عمل جراحی قفسه سینه قرار می گیرند و 
دیگری مبتنی بر بافت ریه افراد در برنامه اطلس ژنوم سرطان در موسسه 
ملی سرطان. محققان گزارش دادند که نمونه ریه کساني که بیشتر سیگار 
می کشیدند باالترین میزان ACE2 را نشان داد. حتی پس از در نظر گرفتن 
سن، جنس، قومیت و شاخص توده بدنی )BMI( شرکت کنندگان، بین 
سیگار کشیدن و ACE2 ارتباط قوی وجود داشت. آن ها همچنین دریافتند 
که ترک سیگار باعث کاهش بیان ACE2 می شود. در میان کسانی که یک 
 ACE2 سال سیگار نکشیده اند، در مقایسه با کسانی که سیگار می کشند، بیان

با ACE2 حدود 40درصد همراه بود.

سلول های گابِلت
دکتر شلتزر و همکارانش موفق به ردیابی گیرنده های اضافی ACE2 در 
سلول های گابلت در افرادی که سیگار می کشند، شدند. سلول های گابلت 
مخاط را ترشح می کنند. سیگار کشیدن تعداد این سلول ها را افزایش می دهد 

و این به محافظت از مجاری هوایی در مقابل مواد تحریک کننده در 
دود کمک می کند. نتیجه ناگوار این امر آسیب پذیرتر بودن افرادی که 
سیگار می کشند در برابر عفونت های شدید SARS-CoV-2 می باشد. 
داشتن سلول های گابلت بیشتر به این معنی است که تعداد بیشتری 
از گیرنده های ACE2 وجود دارد که ویروس برای حمله به سلول ها 
استفاده می کند. بااین وجود، بحث بر سر این است که آیا سیگار 
کشیدن در مورد کووید-19 حالت محافظ دارد یا مضر است. به عنوان 
مثال، مطالعه بررسی شده در The Lancet Infectiuos Disease نشان داد 
افرادی که سیگار می کشند و عالئم آنفلوانزا یا عفونت تنفسی دارند، 
 2-SARS-CoV کمتر از افرادی که سیگار نمی کشند، آزمایش مثبت

در مراقبت های اولیه داشتند.
بااین حال، نویسندگان این مطالعه خاطرنشان می کنند که این امر 
می تواند به این دلیل باشد که افرادی که سیگار می کشند احتمال ابتال 
به سرفه بیشتری دارند و بیشتر از افراد دیگر برای آزمایش مراجعه 
می کنند. این امر باعث کاهش خطر ظاهری آزمایش مثبت آن ها می شود. 
مطالعه دیگر ادعا می کند که افرادی که سیگار می کشند، در بین بیمارانی 
که به دلیل عفونت در چین بستری شده اند کمترین حضور را داشتند. بر 
این اساس نویسندگان حدس می زنند که نیکوتین موجود در سیگار از 

افرادی که سیگار می کشند محافظت می کند.
دکتر شلتز در بررسی این مطالعه، از صحت شیوع سیگار کشیدن در چین 
که دانشمندان برای اتخاذ نتیجه گیری به آن ها متکی هستند، سؤال می کند.

دکتر شلتزر گفت: »این ادعا که سیگار کشیدن از ابتال به کووید-19 محافظت 
می کند، توجه مطبوعات را تا حد زیادی جلب کرده است زیرا خالف 
واقع است، اما به احتمال زیاد اشتباه است.« تعداد زیادی از داده ها - ازجمله 
متاآنالیزهای با کیفیت باال - نشان می دهد که افراد سیگاری نسبت به افراد 
غیر سیگاری به موارد شدیدتری از کووید-19 مبتال هستند. دکتر شلتزر و 
همکاران بیان می کنند که مطالعه خودشان نیز محدودیت هایی داشته است. 
به عنوان مثال، به جای اندازه گیری مستقیم مقدار گیرنده درون غشای سلولی، 

به داده های مبتنی بر بیان ژن که باعث ایجاد ACE2 می شود متکی است.
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خبـر
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بر اساس مطالعه جدید انجام شده در رابطه با ویروس کرونای جدید، اگر 
فردی ژنوتیپ مرتبط با دمانس )زوال عقل( و همچنین سایر مشکالت 
قلبی عروقی داشته باشد، خطر ابتال به کووید-19 نوع شدید ممکن 
است افزایش یابد. این مطالعه که به عنوان نامه ای به سردبیر در مجله  
Gerontology، سری A منتشر شد، نشان می دهد که داشتن مؤلفه ژنتیکی 
دمانس می تواند خطر ابتال به مورد شدیدتر کووید-19 را افزایش دهد. 
دمانس نامی برای بیماری های مختلف عصبی پیشرونده است که به طور 
معمول بر حافظه یا توانایی شناختی فرد تأثیر می گذارد. شایع ترین نوع 
دمانس بیماری آلزایمر است. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت ، حدود 
50 میلیون نفر در سراسر جهان به دمانس مبتال هستند. دمانس به طور 
معمول در بزرگ ساالن مسن رخ می دهد، اما برخی از اشکال دمانس 
می تواند در سنین پایین ایجاد شود. بین بیماری آلزایمر و مشکالت 
مختلف قلبی عروقی ارتباط وجود دارد. این امر یکی از دالیلی است 
که افراد مبتال به دمانس ممکن است در معرض خطر بیشتر کووید-19 
قرار داشته باشند، زیرا وجود مشکالت قلبی و عروقی در صورت ابتال 
به کووید-19 احتمال مرگ را افزایش دهد. عالوه بر این، فرد مبتال به 
دمانس احتماالً در خانه مراقبت سالمندان زندگی می کند و این مراکز 
محل های اصلی برای شیوع بیماری اند. همچنین، به دلیل تأثیر دمانس در 
عملکرد شناختی، ممکن است فرد مبتال به دمانس کمتر از پروتکل های 

ایمنی پیروی کند و ازاین رو بیشتر در معرض ویروس قرار دارد.
عالوه بر این عوامل خطر شناخته شده، پژوهش حاضر نشان می دهد 

که شرایط ژنتیکی که منجر به دمانس می شود، شانس فرد را در ایجاد 
مورد شدید کووید-19 افزایش می دهد.

در مطالعه حاضر، دانشمندان دانشکده پزشکی دانشگاه اِکِسرت در 
انگلستان و دانشکده پزشکی دانشگاه کانکتیکات در ایاالت متحده، 
داده های مربوط به بانک زیستی انگلستان که مخزن اطالعات سالمتی 
مربوط به بیش از 500000 نفر در انگلستان که در حال حاضر بین 48 
تا 86 سال سن دارند، می باشد را بررسی کردند. بانک زیستی انگلستان 
اکنون شامل داده هایی از نتایج آزمایشگاه کووید-19 است که بین 16 
مارس و 26 آوریل به دست آمده است. به طورکلی، در این دوره، فقط 
افرادی که در بیمارستان بستری شده اند، آزمایش کووید-19 را دریافت 
کرده اند و این نشان می دهد که داده ها از افرادی است که عفونت های 
شدید بیشتری تجربه کرده اند. دانشمندان داده های شرکت کنندگان را با 
توجه به ژن APOE بررسی کردند، زیرا مشخص شده است که داشتن 
دو نسخه از e4e4 خطر ابتال به بیماری آلزایمر را 14 برابر می کند و 

همچنین خطر ابتال به بیماری های قلبی را افزایش می دهد.

ژنتیک بر شدت تأثیر می گذارد؟
دانشمندان ابتدا به بررسی میزان ژنوتیپ e4e4 در نمونه کلی پرداختند 
و آن را در 2.36درصد از شرکت کنندگان مشخص کردند. بااین حال، 
هنگامی که آن ها نمونه را محدود کردند و فقط افرادی را که آزمایش 
کووید-19 مثبت داشتند را بررسی کردند، دریافتند که 5/95 درصد از 
افراد دارای ژن معیوب بودند. تجزیه وتحلیل آن ها نشان داد که خطر 

کووید-19 شدید در افرادی که دو نسخه از انواع e4e4 دارند، در مقایسه 
با افرادی که ژنوتیپ APOE e3e3  دارند، دو برابر می شود.

به طور قابل مالحظه، چه فرد تشخیص دمانس گرفته بود یا خیر، این 
خطر وجود داشت. این موضوع نشان می دهد که جزء ژنتیکی زیربنایی 

می تواند نقش مهمی داشته باشد.
دکتر چیالینگ کو، نویسنده این مقاله می گوید: »این یک نتیجه هیجان انگیز 
است زیرا ما اکنون می توانیم تشخیص دهیم که چگونه این ژن معیوب 
باعث آسیب پذیر بودن در بیماری کووید-19 می شود. این یافته می تواند 
به ایده های جدیدی برای درمان منجر شود«. وی گفت: »این مطالعه مهم 
است زیرا نشان می دهد سالمندی که خطر ابتال به بیماری ها را افزایش 
می دهد، امری اجتناب ناپذیر است. سالمندی می تواند به دلیل تفاوت های 
خاص بیولوژیکی باشد که می تواند به ما کمک کند تا متوجه شویم 
که چرا بعضی از افراد در سن 100 سالگی و بعد از آن فعال هستند 
درحالی که برخی دیگر ناتوان می شوند و در دوران 60 سالگی می میرند«.

به گفته پروفسور دیوید مِلزِر که سرپرستی این گروه پژوهشی را بر 
عهده داشت: »چندین مطالعه نشان داده اند که افراد مبتال به دمانس در 
معرض خطر ابتال به کووید-19 شدید هستند. این مطالعه نشان می دهد 
که این خطر باال ممکن است به دلیل اثرات دمانس، افزایش سن یا 
ضعف یا آلوده بودن خانه های مراقبت به ویروس نباشد«. »این خطر 
باال تا حدی می تواند ناشی از تغییر ژنتیکی اساسی باشد که این افراد 

را مستعد خطر کووید-19 و دمانس می کند«.
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ژنوتیپ دمانس ممکن است آسیب پذیری در برابر کووید-۱۹ را افزایش دهد


