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مقدمه

کروناویروس ها پاتوژن هایی هستند که بر سالمت انسان و حیوانات تاثیر سوء دارند .این ویروس ها بر سیستم های مختلف بدن ازجمله دستگاه گوارش و تنفس اثرات مخربی برجا می گذارند ( .)1ویروس  SARS-CoV-2از دسته کرونا ویروس ها بوده و برای نخستین بار در دسامبر  2019در کشور چین کشف شد .کووید 19-بیماری عفونی ناشی از این ویروس است که اولین موارد ابتالی آن در همان موقع در ووهان چین گزارش شد و هم اکنون در سراسر دنیا گسترش پیدا کرده
است(.)2
مطالعات اپیدمیولوژیک راه انتقالی انسان-انسان را برای این ویروس ذکر کرده اند ( .)4 ,3اکثر بیماران مبتال به کووید 19-با عالئمی از جمله تنگی نفس ناشی از پنومونی همراه با یافته های غیرمعمول در سی تی اسکن قفسه صدری تظاهر می یابند که می تواند به نارسایی تنفسی نیز منجر گردد ( .)5افرادمسن و بیماران با سیستم ایمنی ضعیف موارد ابتال و مرگ و میر بیشتری را به خود اختصاص می دهند( .)3دیگر تظاهرات شایع این بیماری شامل تب ،سرفه ،میالژی و خستگی می
باشند .تعداد بسیار زیادی از بیماران به سندرم تنفسی حاد مبتال شده و تعداد قابل توجهی نیز نیازمند بستری در  ICUمی گردند ( .)6درصد کمی از بیماران مبتال به کووید ،19-عالئم مشابه با یافته های بیماریهای روماتیسمی ازجمله آرترالژی ،پنومونی بینابینی ،میوکاردیت ،لکوپنی ،ترومبوسیتوپنی و اختالالت انعقادی را نشان داده اند ( .)8 ,7بیماری لوپوس اریتماتوی سیستمیک )(SLEاختاللی اتوایمون  ،خود التهابی مزمن و مولتی سیستم می باشد که عالئم عمومی شامل تب،
خستگی ،یافته های موسکولواسکلتال و پوستی داشته و ارگان های مختلف شامل کلیه ،ریه و سیستم اعصاب محیطی و مرکزی را درگیر می کند .خطر کووید 19-در افراد مبتال به بیماری های روماتیسمی افزایش یافته و عفونت کووید 19-می تواند سبب شعله ور شدن بیماری در مبتالیان به بیماری روماتیسمی التهابی شود ( 9و  .)10گرچه بیشتر مطالعاتی که شهنا طریق و همکاران انجام دادند نشان میدهد که بیماران روماتیسمی در خطر بیشتری برای ابتال به  covid 19نیستند(.)10
بیماران مبتال به بیماری روماتیسمی و کووید 19-با احتمال بیشتری نیازمند تهویۀ مکانیکی بوده اما تظاهرات بالینی و میزان بستری در بیمارستان مشابه با بیماران غیرروماتیسمی مبتال به کووید است( .)11بیماران مبتال به کووید  19که دارای بیماری روماتیسمی اتوایمیون ( )ARDسیستمیک هستند ممکن است در معرض خطر بیشتری برای بستری شدن در بیمارستان یا  ،ICUنارسایی حاد کلیه و ترومبوآمبولی وریدی در مقایسه با بیماران مبتال به کووید  19بدون  ARDسیستمیک
باشند( .)12دورۀ کووید 19-و مورتالیتی در بیماران مبتال به بیماری روماتیسمی و موسکولواسکلتال ) (RMDکه تحت درمان با داروهای بیولوژیک سنتتیک ضدروماتیسمی هدفمند  b/tsDMARDهستند ،با جمعیت عمومی تفاوتی نمیکند( .)13بروز  COVID-19در بیماران  SLEمبتال به بیماری غیرفعال کم است و در یک مطالعه  ،همه موارد با عفونت تایید شده بهبود یافتند( .)14احتمال ابتال به درجات شدیدی از کووید 19-در بیماران مبتال به لوپوس اریتماتوی سیستمیک ،صرف
نظر از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی که برای درمان خود دریافت میکنند ،وجود دارد( .)7با وجود دوره شدید  COVID-19گزارش شده در لوپوس ،به نظر نمی رسد که افزایش خطر عفونت  SARS-CoV-2برای بیماران مبتال به SLEوجود داشته باشد( .)15در مطالعه ای که بر روی بیماران مبتال به بیماری التهابی روده ( )IBDو کووید 19-انجام شد ،نتایج حاکی از این بود که داشتن سن باال و بیماری همراه ارتباط بیشتری با ابتال به پنومونی و مرگ داشت .درحالیکه این
ارتباط با مصرف داروهای سرکوب کننده ایمنی دیده نشد (.)16
در مطالعه ای روی مبتال به آرتریت مزمن تحت درمان با داروهای بیولوژیک ضد روماتیسمی تعدیل کننده بیماری ( ) bDMARDو یا داروهای سنتتیک ضدروماتیسمی هدفمند ( ) tsDMARDمشاهده کردند که تشدید عالئم تنفسی و عوارض تهدیدکننده حیات در هنگام ابتالی ایشان به کووید 19-رویت نشد ( .)17شدت  COVID-19درافراد مبتال به  RAتحت درمان با ریتوکسیمب ( )RTXیا مهارکننده های جانوس کیناز ( )JAKiاز افرادی که مهارکننده های فاکتورنکروز
دهنده تومور ( )TNFiاستفاده میکردند ،بیشتر است ( .)18درمان با پردنیزولون و مهارکننده های فاکتورنکروز دهنده تومور ( )TNFiو همراه بودن آن با اختالالتی از جمله چاقی  ،دیابت  ،بیماری ریوی و بیماری کلیوی مزمن )(CKDخطر ابتال به  COVID-19را در بیماران  RAافزایش می دهد و گرچه برخی تفاوت ها در تظاهرات بالینی  COVID-19در بیماران  RAوجود دارد اما پیش آگهی  COVID-19در بیماران  RAبدتر نیست( .)19بیماران مبتال به لوپوس و آرتریت
روماتوئید نسبت به جمعیت عادی به کووید 19-حساس ترند (.) 20 ,7
استفاده از سرکوب کننده های سیستم ایمنی مختلف توسط بیماران مبتال به  SLEمنجر به بروز باالی  COVID-19و پیامد بدتری نشده است( .)21در بیشتر بیماران مبتال به  SLEو آرتریت روماتوئید که تحت درمان طوالنی مدت با هیدروکسی کلروکین ) (HCQبوده اند ،این دارو مانع از  ، COVID-19حداقل اشکال شدید آن در اینها نمی شود(.)23،22
در بیماران مبتال به بیماری التهابی روده ( )IBDو کووید ، 19-نشان داده شد که استفاده از گلوکوکورتیکوئید برخالف مهارکننده فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا ( )TNFαپیامدهای شدیدی به دنبال دارد ( .)24در یک مطالعه روی بیماران مبتال به اختالالت التهابی اتوایمیون نشان داده شد که ارتباطی بین مصرف داروهای بیولوژیک با تشدید پیامدهای کووید 19-وجود ندارد ( .)25شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه استفاده از گلوکوکورتیکوئیدها سبب تشدید عالئم در بیماران کووید19 -
شده و توصیه می کنند که از این داروها استفاده نشود ( .)28 ،27 ،26به بیماران روماتیسمی پیشنهاد شده است که از مصرف داروهای سرکوب کننده ایمنی خود بجز هیدروکسی کلروکین و توسیلیزومب ،خودداری کنند ( .)29در یک گزارش مورد ،درمان با سکوکینومب ،هیدروکسی کلروکین ،پردنیزولون ،توسیلیزومب و انوکساپارین سدیم در بیمار مبتال به اسپوندیلیت انکیلوزان و کووید ، 19-موجب بهبود چشمگیری در عالئم عفونی بیمار گردیده است ( .)30داروی دگزامتازون پیامد را
برای بیماران شدید  COVID-19که نیاز به پشتیبانی تنفسی دارند بهبود می بخشد .در یک مطالعه مشخص شد که هیدروکسی کلروکین می تواند تأثیر مثبتی بر روند  COVID-19داشته باشد گرچه مطالعات آینده نگر بزرگتر ،از این موضوع حمایت نکرده اند .مهارکننده های ژانوس کینازکه در لوپوس استفاده می شود ،دارای اثرات ضد ویروسی در شرایط  in vitroبوده و مهار مسیر  JAK-STATممکن است پاسخ بیش از حد التهابی میزبان را کاهش داده و در کووید 19-مفید
باشد.)31(.
باتوجه به نتایج متنوع و بعضا ضد و نقیض مطالعات انجام شده ,تداوم این عفونت در ایران ،اهمیت روزافزون و مرگ و میر باالی کووید ، 19-شیوع بیشتر این عفونت در افراد مبتال به بیماریهای روماتیسمی و باتوجه به اینکه بیماران مذکور از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی نیز استفاده می کنند ،این مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر بر پیش آگهی کووید 19-در بیماران مبتال به بیماریهای التهابی روماتیسمی انجام گرفت.

مواد و روشها

یافته ها

این مطالعه یک پژوهش گذشته نگر است که بر اساس پروپوزال اولیه شماره  3090به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان رسید و کد اخالق IR.KAUMS.MEDNT.REC.1399.166

جدول شماره 1
متغیر

B

Wald

p-value

نسبت شانس
(فاصله اطمینان  95درصد)

جنس

1/163

2/756

0/097

)12/0-632/811(3/200

سن

0/055

4/397

0/036

)1/1-113/004( 1/057

دیابت

0/146

0/049

0/824

)4/0-190/320( 1/157

فشار خون باال

0/384

0/308

0/579

)5/0-687/379( 1/468

بیماری ریوی

1/715

5/790

0/016

)22/1-469/375( 5/317

نارسایی کلیوی

0/605

0/465

0/495

)10/0-440/321( 1/832

بیماری لوپوس

-0/340

0/146

0/702

)4/0-060/125( 0/712

فعالیت بیماری

1/739

7/558

0/006

)16/1-672/648( 5/253

بازه زمانی از شروع اپیدمی تا ابتال به کووید19-

-0/015

0/704

0/401

)1/0-020/951( 0/985

 CRPافزایشی

-0/769

0/632

0/427

)3/0-084/070( 0/464

یافتههای CT

3/401

13/524

0/000

)183/620-4/895( 24/539

را اخذ نمود و در کلینیک روماتولوژی شهر کاشان انجام گرفت .تعداد  58بیمار مبتال به لوپوس با تشخیص قطعی بر اساس معیارهای موجود که بین  6ماه تا  15سال مبتال بوده و از اردیبهشت  99تا خرداد
 1400بر اساس عالئم بالینی و  PCRمثبت به عفونت کووید 19-مبتال و بصورت سرپایی یا بستری تحت درمان قرارگرفتند ،وارد مطالعه شدند .از طرفی تمام بیماران بشرطی وارد مطالعه شدند که آزمایشات
اولیه شامل  CRP, CBCو  CTاسکن از ریه در پرونده شان موجود بود .نمونه گیری به روش غیراحتمالی آسان انجام شد .از پارامترهای دموگرافیک  ،بالینی  ،آزمایشگاهی ،تصویربرداری ،داروهای مصرفی،
فعالیت بیماری روماتیسم و شدت عفونت کووید 19-بعنوان متغیرهای تاثیر گذار در پیش آگهی و از میزان بستری در  ، ICUاستفاده از ونتیالتور ،و مرگ و میر بعنوان متغیرهای مورد ارزیابی برای تعیین پیش
آگهی استفاده شد .در صورتیکه تعداد لنفوسیت های خون محیطی  1100عدد در میکرولیتر یا کمتر باشد بعنوان لنفوپنی تلقی شده( )32و نمرات صفر 1 ،تا  13 ،12تا  20و  21به باال بترتیب بعنوان نرمال،
درگیری خفیف ،متوسط و شدید از نظر  CTاسکن ریه در نظر گرفته شدند( .)33پس از تکمیل چک لیست مربوطه دادههای جمعآوری شده ،از طریق نرمافزار  SPSSنسخه  26و با استفاده از آزمونهای کای
اسکوئر ،تی مستقل ،تحلیل واریانس و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در تمام طول مطالعه مالحظات اخالقی رعایت گشته و تمام اطالعات بیماران بصورت محرمانه حفظ شد

)Model information: Omnibus test=68.743, p<.001/ Pseudo R-square=(.283,.524

یافتههای جدول  1نشان میدهد با توجه به نتایج حاصل از آزمون  ،Omnibusبرازش مدل قابل قبول و در سطح خطای کوچکتر از  0/001معنادار است .همچنین مقدار ضریب تعیین ()Pseudo R-square
نشان میدهد  11متغیر در نظر گرفته شده توانستهاند بین  28/3تا  52/4درصد از تغییرات پیشآگهی بیماران را تبیین کنند .عالوه بر این با توجه مقادیر آماره والد و  p-valueمیتوان نتیجه گرفت از بین 11
متغیر در نظر گرفته شده ،تنها  4متغیر سن ،سابقه بیماری ریوی ،فعالیت بیماری و یافتههای  CTبا پیشآگهی بیماران ارتباط معناداری دارند؛ بهطوریکه با توجه به مقادیر  ،ORبا افزایش یک واحد (سال) در
سن بیماران ،شانس پیشآگهی ضعیف در آنها  1/004برابر افزایش مییابد؛ همچنین شانس پیشآگهی ضعیف در بیمارانی که دارای بیماری ریوی بودهاند  32/5برابر بیمارانی است که بیماری ریوی نداشتهاند؛
عالوه بر این ،شانس پیشآگهی ضعیف در بین بیمارانی که در زمان ابتال به کووید 19-در فاز فعال بیماری لوپوس بودهاند  5/25برابر بیمارانی است که در فاز غیرفعال بیماری قرار داشتهاند؛ در نهایت ،شانس
پیشآگهی ضعیف در بین بیمارانی که یافتههای  CTآنها غیرنرمال بوده است  24/54برابر بیمارانی است که یافتههای  CTآنها نرمال بوده است.

بحث و نتیجه گیری
•

نتایجمطالعهپیشرونشانمیدهددرصورتیکهبیماریروماتیسمیفردمبتالدرزمانابتالبهکووید، 19-فعالباشدباعواقببدتریدرارتباطباعفونتفوقهمراهخواهدبود .درمطالعهایکهتوسطاسپینوزاانجامشد،بروز COVID-19دربیماران SLEمبتالبهبیماریغیرفعالکمبودهاست(.)14علتایننتیجهمطالعهمامیتواندضعفسیستمایمنیفردمبتالباشدکهفردرامستعدوخیمشدنعفونتهمراهمیکند(.)34

•
•

درمطالعهحاضر،داروهایموردمصرفبیمارمبتالبهلوپوسرویپیشآگهیکووید 19-تاثیرینداشتهاست.استفادهازسرکوبکنندههایسیستمایمنیمختلفتوسطبیمارانمبتالبه SLEمنجربهبروزباالی COVID-19وپیامدبدترینشدهاست(.)21دربیشتربیمارانمبتالبه SLEکهدرمانطوالنیمدتبا  HCQدریافتکردهاند،ایندارومانعاز، COVID-19حداقلاشکالشدیدآندراینهانمیشود(.)22نتایجمطالعاتمذکوربانتیجهمطالعهحاضرهمسومیباشد.درمطالعهمالکمهدویمشخصشدکهدرمانبا
پردنیزولونو TNFisخطرابتالبه  COVID-19رادربیماران  RAافزایشمیدهد(.)19تفاوتنتایجدومطالعهمذکورباپژوهشحاضرمیتواندبخاطرتفاوتدرنوعجمعیتموردمطالعهباشد.

•

همچنیندرمطالعهحاضرمثلاغلبمطالعات،نوعبیماریروماتیسمیرویپیشآگهیکووید 19-تاثیرینداشتهاست.بروز COVID-19دربیماران SLEمبتالبهبیماریغیرفعالکماستودریکمطالعه،همهمواردباعفونتتاییدشدهبهبودیافتند(.)14باوجوددورهشدید COVID-19گزارششدهدرلوپوس،بهنظرنمیرسدکهافزایشخطرعفونت SARS-CoV-2برایبیمارانمبتالبه SLEوجودداشتهباشد(.)15نتایجاینمطالعاتبانتیجهمطالعهمامشابهمیباشد.دریکمطالعهمشخصشدبیمارانمبتالبهلوپوسو
آرتریتروماتوئیدنسبتبهجمعیتعادیبهکووید 19-حساسترند(.)20,7احتمالابتالبهدرجاتشدیدیازکووید 19-دربیمارانمبتالبهلوپوساریتماتویسیستمیکوجوددارد.)7(.باتوجهبهاینکهدرمطالعهحاضرکلبیماریهایروماتیسمیبررسیشدهودرمطالعاتفوقصرفالوپوسوآرتریتروماتوئیدمدنظربودهمیتواندتوجیهگرایناختالفاتباشد.

•

درمطالعهحاضرهمچنیننشاندادهشدکهشدتدرگیریریهدر CTدرمبتالیانروماتیسمباابتالیاخیربهکووید 19-باپیشآگهیعفونتارتباطدارد.درمطالعه Liمشخصشدکهنمرات CTقفسهسینهباافزایشخطرمرگومیردرطولدورهعفونتارتباطخوبیدارد(.)35همچنیندرمطالعهژائومشخصشدنمرهدرگیری CTمیتوانددرارزیابیشدتووسعتبیماریکمککند(.)36نتایجاینمطالعههمبانتایجپژوهشپیشروهمسومیباشد.

•

نتایجتحقیقحاضرهمچنیننشاندادکهبیمارانمبتالبهبیماریهایروماتیسمیدرصورتیکهدچاردرگیریریویقبلیبودهوبهعفونتکووید 19-مبتالشوندپیامدبدترینسبتبهآنهاییدارندکهازقبلدرگیریریهنداشتهاند.درمطالعه Bloomمشخصشدکهبیماریتنفسیمزمنشایعترینبیماریهمراهدرمبتالیانبه COVID-19بودوبیمارانمبتالبهبیماریریویمزمن%40مرگومیردربیمارستانراتجربهکردند.ازبیمارانمبتالبهآسم،فقطکسانیکهمبتالبهآسمشدیدبودنددرمقایسهبابیمارانفاقدبیماریزمینه
ایتنفسی،مرگومیرباالتریداشتند(.)37نتایجاینمطالعهنیزباتحقیقحاضرهمسومیباشدگرچهدرمطالعهمادرموردبیمارانمبتالبهآسمبررسینشدهاست.

•

نتایجمطالعهحاضرنشاندادکهمردانمبتالبهبیماریروماتیسمیدرصورتیکهبهعفونتکووید 19-مبتالشوندپیشآگهیضعیفترینسبتبهزنانمبتالخواهندداشت.درمطالعه Pradhanنشاندادهشدکهشدت COVID-19ومرگومیرناشیازآندرمرداندرکشورهایمختلفبیشتراستکهمشابهنتیجهمطالعهحاضراست.تفاوتدرعملکردسیستمایمنیبدنبینزنومردمیتواندتعیینکنندهایناختالفباشد(.)38

•

نتایجمطالعهحاضرنشاندادکهبیمارانروماتیسمیمسنتردرصورتیکهبهعفونتکووید 19-مبتالشوندپیشآگهیضعیفتریخواهندداشت.درمطالعهایکهبررویبیمارانمبتالبهبیماریالتهابیروده()IBDوکووید 19-انجامشد،نتایجحاکیازاینبودکهداشتنسنباالارتباطبیشتریباابتالبهپنومونیومرگداشت(.)16درمطالعۀلیووهمکارانمشخصشدکهویژگیهایبالینیوپیشآگهیبیماریدربیماراندرسنینمختلف،متفاوتاستبطوریکهبیمارانباالی 60سالتظاهراتبالینیسنگینتر،شدتبیشترودوره
هایبیماریطوالنیتریداشتند.نتایجاینمطالعههمبانتیجهمطالعهمایکسانمیباشد(.)39

•

درمطالعهمامشخصشدتنها 3متغیرسابقهبیماریریوی،فعالیتبیماریویافتههای CTبابستریدربیمارستانارتباطمعناداریدارند.درمطالعهدسیلوامشاهدهشدبیمارانمبتالبهکووید 19کهدارایبیماریروماتیسمیاتوایمیون()ARDسیستمیکهستندممکناستدرمعرضخطربیشتریبرایبستریشدندربیمارستانیا،ICUباشند(.)12درمطالعهحاضرارتباطیبیننوعبیماریروماتیسمیومیزانبستریدربیمارستانیافتنشد.تفاوتنتایجبینمطالعهحاضرومطالعهدسیلوامیتواندمربوطتفاوتدراندیکاسیونهای
بستریباشد.دربررسی Wuوهمکارانهایپوکلسمیدرهنگامبستریشدندربیمارستانعاملخطرمرتبطبابستریطوالنیمدتدربیمارانمبتالبه COVID-19بودند(.)40اینموارددرمطالعهحاضرموردبررسیقرارنگرفتهاست.

•

درمطالعهمابینسایربیماریهایزمینهایغیرازدرگیریریه،سطح،CRPوجودلنفوپنی،چاقیومقدار BMIباپیشآگهیکووید 19-رابطهایمشاهدهنشد.مطالعۀهنریوهمکاراننشاندادکهلنفوپنیونوتروفیلیدرهنگامپذیرشباپروگنوزضعیفدربیمارانمبتالبه COVID-19همراهاست(.)41مطالعۀژووهمکاراننشانمیدهدکهبیماریهایهمراهمزمنازجملهچاقی،فشارخونباال،دیابتازعواملبالینیخطرناکبرایپیامدهایشدیدمرتبطبا COVID-19هستندکهچاقیشایعترینپیشبینیکنندهاست(.)42در
مطالعهایکهاسمیلوویتزوهمکارانانجامدادند،التهابسیستمیک،کهبا CRPاندازهگیریمیشود،بهشدتبابیماریهایمهمومرگومیردر COVID-19ارتباطداشت(.)43عدمانجاممطالعاتفوقالذکردربیمارانروماتیسمیمیتواندتوجیهگراختالفنتایجشبانتیجهمطالعهحاضرباشد.

•
•
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