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چکیده

نقش گیاهان دارویی

کرونا ویروس  2019بیماری همه گیری است که مشکالت زیادی را پدید آورده است .مردم
جهان از سال  2019با این بیماری دست و پنجه نرم میکنند این بیماری میتواند از فردی به
فرد دیگر انتقال پیدا کند .بعد از همه گیری ویروس کرونا در جهان ،دنیا با معضل جدیدی رو
به رو شد .یک بیماری شناخته شده با شکلی جدید ظاهر شد .این بیماری قارچ سیاه است که
یک بیماری نادر میباشد و مشکالت متعددی را به همراه دارد .تقارن این بیماری با کرونا
ویروس مرگومیر ناشی از این بیماری را بیشتر کرده است .انتشار این قارچ در بدن انسان بسیار
سریع میباشد .از همین رو نگرانی ناشی از پاندمی ،بیشتر از پیش پزشکان و بیماران را درگیر
کرده است .همراهی این بیماری با کرونا ویروس  2019اولین بار در هند دیده شد و پس از ان
به کشورهای دیگر سرایت پیدا کرد .داروهایی جهت کنترل و بهبود این قارچ در بیماران
کرونایی نیز وجود دارد که تأثیرات مثبتی داشتهاند.

تا کنون  ،هیچ درماان مطلاق بارای  COVID-19وجاود نادارد  ،اماا از روشاهای پیشاگیرانه و
حمایتی برای کنترل عوارض بیشتر و آسیب اعضای بدن استفاده می شود .برخی از مطالعات قبالً
ثابت کرده اند که می توان از عصاره های گیااهی بارای تهیاه پپتیادها و پاروتاین هاا باا ارزش
دارویی استفاده کرد که می تواند منبع خوبی برای واکسان هاا و درماان مبتنای بار پاروتاین و
پپتیدها باشد .با این حال ،غربالگری محصوالت درمانی جدید بسیار زمانبر بوده و گیاهان دارویی
می توانند جایگزینی باشند که قبالً توسط افراد بومی هر منطقاه از دوره باساتان آزماایش شاده
است .اعتقاد بر این است که گیاهان دارویی منبع اولیه مراقبت های بهداشتی برای تقریباً  ٪85از
جمعیت جهان هساتند؛ و بایش از  ٪40از داروهاای مصانوعی موجاود در بازارهاای دارویای ،از
گیاهان و محصوالت طبیعی مبتنی بر میکروبی به دسات مایآیناد .پلای فنالهاا ،فالونوئیادها،
پروآنتوسیانیدینها ،ساپونین ها ،مونوترپنوئیدها ،تریترپنوئیدها ،گلوکوزیدها ،سسکویترپنهاا و
آلکالوئیدهای جدا شده از گیاهان دارویای مختلاف دارای فعالیات هاای ضاد ویروسای متناوعی
هستند.

مقدمه
بیماریهای منتقله از انسان به انسان بازی انتقال بیماری ویروس کرونا ( )COVID-19است؛
که یک بیماری همهگیر جهانی اضطراری اعالمشده بود که باعث فاجعه بزرگی در سیستم
تنفسی بیش از پنج میلیون نفر و مرگ بیش از نیم میلیارد نفر در سراسر جهان شد .بیماران
مبتالبه  COVID-19غالباً دارای سلولهای CD4+ Tو  CD8+ Tسرکوبکننده سیستم
ایمنی هستند و اکثر بیماران در بخشهای مراقبت ویژه ( )ICUبه تهویه مکانیکی نیاز دارند،
بنابراین مدت بیشتری در بیمارستانها میمانند .مشخصشده است که این بیماران دچار
عفونتهای قارچی مشترک میشوند .بیماران مبتالبه کووید  19-به عفونت قارچی سیاه موسوم
به موکورمیکوز مبتال میشوند که منجر به از بین رفتن بینایی و شنوایی و درنهایت مرگ
میشود .پاتوژن قارچی به نام آسپرژیلوس باعث ایجاد بیماری ویرانکننده در میزبانان نقص
ایمنی میشود .این میزبانها شامل بدخیمیهای خونی به دلیل انتقال قارچ در هوا میشوند و
باعث خرابی ریهها که از خط مقدم دفاع میکنند؛ میشوند.

کرونا ویروس و قارچ سیاه
سندرم حاد تنفسی شدید کرونا ویروس  ،)SARS-CoV-2( 2ویروسی که عامل ایجاد
COVID-19است ،در درجه اول از طریق تماس نزدیک (تقریباً  6فوت) از طریق قطرات
تنفسی از فردی به فرد دیگر منتقل میشود .عالئم  COVID-19مشابه سایر بیماریهای
ویروسی تنفسی فوقانی است .سه مسیر اصلی شامل بیماری خفیف با عالئم تنفسی فوقانی،
ذاتالریه غیر شدید و ذاتالریه شدید پیچیده با سندرم پریشانی حاد تنفسی ( )ARDSاست.
یک عفونت قارچی تهدیدکننده زندگی افزایشیافته است که وضعیت وخیم همهگیری
 COVID -19را در هند و کشورهای جنوب آسیای مجاور تشدید میکند .عفونت قارچی که
بیشتر به دلیل موکومایکوز یا عفونت قارچ سیاه نامیده میشود ،به دلیل اثر سیاه کننده آن بر
روی پوست ،در بین بیماران مبتال یا بهبودیافته از  COVID -19در حال افزایش است .این
قارچ از تماس با انسان یا حیوان آلوده منتقل نمیشود .بیماران مبتالبه COVID -19
بهطورکلی از کاهش سطح لنفوسیتها ،بهویژه سلولهای  T -helperو سلولهای T -
cytotoxicرنج میبرند .این سلولها نقش حیاتی در واکنش ایمنی بدن ناشی از التهاب دارند
و کاهش سطح آنها باعث میشود بیماران  COVID -19در برابر عفونتهای ثانویه باکتریایی
و قارچی بسیار آسیبپذیر شوند .عالوه بر این ،پزشکان داروهای استروئیدی سرکوبکننده
سیستم ایمنی را برای بیماران مبتالبه  COVID -19تجویز میکنند که میتواند ایمنی آنها
را بیشتر تضعیف کند .بااینحال ،داروهای استروئیدی باعث کاهش فعالیت فاگوسیتیک
نوتروفیل ها و ماکروفاژها در بیماران مبتالبه  COVID -19میشود .همچنین ،داروهای
استروئیدی باعث افزایش ناگهانی سطح قند خون در بیماران دیابتی میشود که یکی دیگر از
عوامل خطر حیاتی برای ایجاد موکومیکوز است.

نتیجه گیری
موکورمیکوزیس که معموالً بهعنوان قارچ سیاه شناخته میشود ،یک عفونت قارچی نادر اما جدی
است که توسط قارچی به نام  Mucormyceteایجاد میشود که در محیط فراوان است .این
بیماری عمدتاً بر افراد مبتالبه بیماریهای قبلی یا افرادی که از داروهایی استفاده میکنند که
توانایی بدن در مبارزه با عفونتها و بیماریها را کاهش میدهد؛ تأثیر میگذارد .این بیماری نسبتاً
مکرر در بیماران  COVID-19در چندین ایالت هند تشخیص داده میشود .این بیماری معموالً
روی پوست ظاهر میشود و همچنین ریهها و مغز را درگیر میکند .افرادی که از COVID-19
رنج میبرند و در مرحله بهبودی هستند ایمنی ضعیفی دارند و شیوع بیماری را بیشتر میکنند و
بنابراین سیستم ایمنی آنتیبادی کافی برای مبارزه با آنها ایجاد نمیکند .افرادی که با بیماری
شدید  COVID-19بستریشدهاند و برای کاهش عفونت با استروئید تجویزشدهاند .استروئیدها
با کاهش التهاب در ریهها و کاهش پاسخ ایمنی بدن برای جلوگیری از حمله به سلولهای سالم
بدن عمل میکنند و درنتیجه توانایی نظارت بر پاسخهای ایمنی کاهش مییابد .این بیماران
نسبت به اثرات موکورمیست بسیار حساس هستند .این عفونت از فردی به فرد دیگر منتقل
نمیشود .این عفونت ابتدا از بینی شروع میشود و به چشمها و سپس به ریهها و مغز سرایت
میکند .این قارچ سیاه در حال حاضر بیشتر در بیماران پس از  COVID-19در هند بهطور
خاص مشاهده میشود.
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