فارماژنومیک در درمان دارویی COVID-19

مقدمه:
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عباس اردالن
 -1کارشناسی ارشد ژنتیک  ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران
پژوهشگر مرکز تحقیقات پزشکی شخصی آمیتیس ژن

از زمان گزارش اولین گروه از عفونت در ووهان چین
در دسامبر  ، 2019بیماری  COVID-19باعث بروز یک
پاندمی بی سابقه با ریت مرگ و میر باال شده است .در
تالش فوری برای کاهش ابعاد این فاجعه ویرانگر ،بسیاری
از داروها بدون اثربخشی ثابت شده در بیماران ،به عنوان
استفاده بدون برچسب یا به عنوان یک آزمایش بالینی
استفاده شده است .تحت شرایط کاهش دهنده این
عوامل ،بدون شواهد خوبی از اثربخشی و یا میزان سمیت
استفاده شده است .همچنین اطالعات بسیارمحدودی
در مورد فارماكوژنومیك این عوامل وجود دارد ،و عوامل
تعیین کننده ژنومیک عوامل مهمی در اثربخشی و
یا سمیت بسیاری از داروها هستند .فارماكوژنوميك
ممكن است به پزشكان كمك كند تا دوز اوليه مناسب
را انتخاب كنند كه به احتمال زيادمی تواند به رسیدن
دارو به بیماران با وضعیت وخیم موثر باشد .همچنین به
حداقل رساندن خطرات مسمومیت بسیار مهم است زیرا
 COVID-19افرادی که به بیماری های زمینه ای مبتال
هستند و با داروهای دیگر تحت درمان میباشند را بیشتر
تحت تاثیر قرار می دهد .بنابراین هدف از این بررسی
خالصه کردن توصیه های بالینی موجود برای درمان
های دارویی کاندیدا برای  COVID-19بود.

مواد و روش ها

در انتخاب داروهای مورد نظر  ،منابع زیر را مرور کردیم:
دستورالعمل های انجمن بیماری های عفونی آمریکا و
موسسه ملی بهداشت ،همچنین آزمایش های بالینی
مداخله ای برای  COVID-19را در ClinicalTrials.gov
ثبت شده از چهار ژوئن  2020بررسی کردیم ( با اصطالح
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” “COVIDجستجو شد و نوع مطالعه “آزمایشات بالینی”

را انتخاب کردیم) .قابل ذکر است که محصوالت مشتق
شده از پالسمای انسانی (به عنوان مثال ،پالسمای
بهبودی ،ایمونوگلوبولین) را حذف کردیم .جستجوی ما
محدود به منابع آنالین منتشر شده به انگلیسی بود .در
نتیجه در این بررسی ما هشت روش درمانی ضد ویروسی
یا مبتنی بر سیستم ایمنی بالقوه را پوشش دادیم که به
این شرح می باشد:
هیدروکسی کلروکین ،آزیترومایسین ،مهارکننده های
 RNAپلیمراز ،عوامل ضد ویروس ،اینترفرون β-1b IFN-
1، IL6و  ،IL1 antagonistsمهار کننده های کیناز ژانوس
و کورتیکواستروئیدها.
سپس ما با جستجوی اصطالحات “فارماكوژنومیك”،
“فارماكوژنتیك“ ”،پلی مورفیسم” و “فارماكوكینتیك” در
ترکیب با نام هر دارو  ،مقاالت مربوطه را مرور كردیم.
اطالعات فارماكوژنوميك سازمان غذا و دارو در برچسب
گذاري محصول و جدول انجمن فارماكوژنوميك نیز
بررسی شد .هیچ یک از داروهای بررسی شده از
دستورالعمل های  CPICقابل استفاده برخوردار نبودند.
در جدول  1خالصه ای از داروهایی که در این بررسی
شرح داده شده و اطالعات فارماژوژنومیک PharmGKB
و  FDAاست.

هیدروکسی کلروکین و کلروکین

اولین داروهای ضد ویروسی که به طور رسمی برای کووید
19در ایاالت متحده معرفی شد  ،هیدروکسی کلروکین و
کلروکین بود و مجوز استفاده اضطراری  FDAبرای این
ً
دارو در  28مارس سال  2020صادر شد .این مجوز بعدا
این مورد در  15ژوئن  2020لغو شد زیرا داده های جدید
حاکی از آن بود که مزایای بالقوه دارو ممکن است کمتر از
خطرات شناخته شده و بالقوه آن باشد با این حال ،تعدادی
از مطالعات برای استفاده از آن در درمان و پیشگیری از
کووید 19هنوز در حال انجام است .هیدروکسی کلروکین
سولفات و کلروکین فسفات برای ماالریا و اختالالت خود
ایمنی برای دهه ها استفاده شده است .تصور می شود
که باعث افزایش  PHفاگولیزوزوم و در نتیجه وقفه در
همجوشی ویروس می شود و همچنین از اتصال ویروس
به گیرنده های سطح سلول جلوگیری می کند .اثرات
تعدیل سیستم ایمنی این داروها همچنین ممکن است

در مدیریت طوفان سیتوکین مرتبط با بیماری کووید 19
پیشرفته نقشی داشته باشد .نگرانی در مورد مشکالت
ریتم قلب این عوامل برای درمان کووید  19توسط FDA
اعالم شده است .این امر با یک مطالعه گذشته نگر بزرگ
در بیماران بستری در بیمارستان اختصاص یافته به
کووید  19در کالن شهر نیویورک تأیید می شود .کسانی
که تحت درمان با هیدروکسی کلروکین و آزیترومایسین
ً
قرار گرفتند در معرض بروز ایست قلبی و احتماال مرگ و
میر بیشتری برخوردار بودند .در حال حاضر دستورالعمل
های  NIHاستفاده از هیدروکسی کلروکین یا کلروکین
را توصیه نمی کنند .اگرچه نقش این داروها در کووید
 19ممکن است محدود باشد ،اما بیومارکرهای برای
سمیت ممکن است با ارزش باشد .هیدروکسی کلروکین
و کلروکین از طریق آنزیم های سیتوکروم )P450 (CYP
از جمله  CYP2C8 ، CYP3A4و  CYP2D6متابولیزه می
شوند .این داروها بسترهایی از پلی پپتیدهای انتقال
دهنده آنیون آلی( )OATPوحمل و نقل غشای سلولی
رمزگذاری شده توسط  SLCOهستند.
ژن های دخیل در فارماکوکینتیک هیدروکسی کلروکین
و کلروکین توسط “  PharmGKBفارماکوژن بسیار مهم
 VIPsدر نظر گرفته می شوند ،این ژن ها ژن ژن هایی
هستند که در زمینه فارماکوژنیک از اهمیت ویژه ای
برخوردارند.
یک مطالعه در  194بیمار مبتال به لوپوس اریتماتوی
سیستمیک نشان داد که نسبت متابولیسم متابولیت
فعال هیدروکسی کلروکین به داروی اصلی آن در کسانی
که حامل وریته های  CYP2D6هستند ~  20درصد
افزایش یافته است (rs1135840: CC vs. GG was 0.90
 .)vs. 0.69, respectively, p < 0.01در گروهی از 164
بیمار آلوده به ماالریا ،آلل های کم فعالیت CYP2C8
 i.e, *2, *3, and 4با کاهش بدتر گامتوسیتمی نسبت به
آلل های نوع وحشی  1روز پس از درمان با کلروکین و
پریماوین همراه بودند (vs. -11.18 gametocytes/ -2.21
 .)μl, p=0.007, respectivelyدر همان گروه ،تجزیه و
تحلیل بعدی نشان داد که آلل های مختلف  SLCO1A2و
 SLCO1B1پس از تنظیم برای  CYP2C8دارای ترخیص
گاموسیتمی کمتری نسبت به آلل های نوع وحشی
هستند (.)p=0.018 and 0.024, resoectively
هیدروکسی کلروکین و کلروکین در صورت استفاده
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برای بیماران مبتال به ماالریا و بیماری های خودایمنی،
ً
داروهای نسبتا بی خطری هستند ،اگرچه همچنان
سمیت های مهمی وجود دارد .گرچه این به طور مداوم
نشان داده نشده است اما افرادی که دچار کمبود گلوکز6
فسفات دهیدروژناز ( )G6PDهستند با قرار گرفتن در
معرض هیدروکسی کلروکین یا کلروکین در خطر کم خونی
همولیتیک قرار دارد .در هیچ فردی در بین گروهی از 74
بیمار مبتال به کمبود  G6PDکه یک دوره  3روزه کلروکین
با متیلن بلو دریافت کرده اند ،کم خونی همولیتیک دیده
نشد .یکی دیگر از اثرات نامطلوب هیدروکسی کلروکین و
کلروکین که به خوبی شناخته شده است ،رتینوپاتی است
که بیشتر با استفاده طوالنی مدت (در طی سال ها) و
دوزهای باال اتفاق می افتد .رتینوپاتی در کسانی که آلل
جزئی  ABCA4 c.5814A>Gدارند کمتر اتفاق می افتد
( OR: 0.01, 95% CL: 0.00-0.27تنظیم شده برای
عوامل بالینی از جمله مدت زمان درمان و دوز) .اگرچه
داده ها در مورد تجزیه و تحلیل عملکرد این نوع محدود
است ،جهش در  ABCA4با بیماری های مختلف شبکیه
مانند بیماری  Stargardtمرتبط است ،که به طور فنوتیپی
شبیه به رتینوپاتی ناشی از کلروکین است .میانگین مدت
ً
زمان درمان در این مطالعه تقریبا  11سال بود ،بنابراین
اثرات  ABCA4 c.5814A>Gدر استفاده کوتاه مدت از
هیدروکسی کلروکین یا کلروکین برای درمان کووید 19
ً
احتماال اندک خواهد بود .نکته قابل توجه ،هیدروکسی
کلروکین همچنین یک مهار کننده  CYP2D6است ،
که ممکن است فعالیت  CYP2D6را کاهش دهد .این
مسئله به ویژه هنگامی که سایر بسترهای  CYP2D6که
باعث افزایش فاصله  QTمی شوند ،مانند اندانسترون و
هالوپریدول ،همزمان با هیدروکسی کلروکوین و کلروکین
مورد استفاده قرار می گیرند ،از آنجا که این ترکیبات به
طور قابل توجهی متابولیسم آن ها را کاهش می دهد،
باعث افزایش طوالنی شدن  QTمی شود
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آزیترومایسین:

آزیترومایسین یک ماده ضد باکتری ماکرولید با خاصیت
ضد التهابی است .یک مطالعه مشاهده ای اخیر نشان
داده است که آزیترومایسین ،هنگامی که در ترکیب با
هیدروکسی کلروکین استفاده می شود ،ممکن است
برای کووید  19موثرتر از هیدروکسی کلروکوین باشد.
اگرچه عوامل ماکروالید با تداخالت دارویی و دارویی
متعددی در ارتباط هستند ،آزیترومایسین یک بستر قابل
توجه از  CYP3A4، SLCO1B1یا  SLCO1B3نیست
و بنابراین تعامالت کمتری نسبت به اریترومایسین یا
کالریترومایسین دارد .فارماکوکینتیک آزیترومایسین
تحت تأثیر فعالیت ناقل -Pگلیکوپروتئین رمزگذاری شده
توسط  ABCB1است .تنوع ژنتیکی در  ABCB1تا  2برابر
اوج غلظت آزیترومایسین در  20داوطلب سالم پس از
یک دوز را نشان داد (rs2032582TT/rs1045642TT
vs. rs2032582GG/rs1045642CC was 468.0 vs.
 .)911.2 ng/ml, respectively, p=0.013مواجهه بیشتر
سیستمیک با آزیترومایسین هنگامی که با هیدروکسی
کلروکین یا کلروکین ترکیب شود به دلیل اثرات افزودنی
آنها بر طوالنی شدن  QTکه ممکن است منجر به آریتمی
کشنده شود ،نگران کننده است.

مهارکننده های  RNAپلی مراز (رمدسیویر
ریباویرین و فوپی پیراویر):

آنالوگ های نوکلئوتیدی  ،از جمله remdesivir ، ribavirin
و  favipiravir ، RNAپلیمراز ویروسی را پس از متابولیسم

به فرم های فعال آنزیم های داخل سلولی مهار می کنند.
 Remdesivirبرای موارد شدید کووید  ،19پس از دو
آزمایش تصادفی ،دو سو کور ،کنترل شده با دارونما که
نشان می داد مزایای بالقوه بیش از خطرات شناخته شده
و بالقوه است ،در ایاالت متحده از طریق مجوز استفاده
اضطراری  FDAدر تاریخ  1مه سال  2020در دسترس
قرار گرفت .اگرچه هیچ داده دارویی از رمدسیویر وجود
ندارد  ،اما مطالعات  in vitroنشان می دهد که این ماده
بستری برای آنزیم های متابولیزه کننده دارو CYP2C8،
 CYP2D6و  CYP3A4است و بستری برای ناقلین
 OATP1B1و  Pglycoproteinاست .بنابراین ،وریته های
شناخته شده این ژن ها از نظر تئوری می توانند بر
فارماکوکینتیک  remdesivirتأثیر بگذارند .همه این ژن

جدول  .1بررسی فارماكوژنومیك در مورد داروهای ضد ویروسی بالقوه  COVID-19و درمان مبتنی بر ایمنی.
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ها توسط  PharmGKBژن های  VIPsمحسوب می شوند.
ریباویرین برای عفونت ویروس هپاتیت  Cمعرفی شد
و همچنین برای کووید 19تحت بررسی است .پلی
مورفیسم ژنتیکی در ورود خروج سلولی ریباویرین منجر
به  30٪تغییر در غلظت ورود می شود .ورود در کسانی
که دارای وریته های SLC29A1 homozygous for the
= variants 2070 ng/ml vs. wild-type 1837 ng/ml; p
 )0.02هستند به طور قابل توجهی باالتر بود ،در حالی که
در کسانی که دارای وریته های SLC28A2 homozygous
for the variants 1595 ng/ml vs. heterozygous 1933
ng / ml vs. homozygous wildtype 2229 ng /ml
 p = 0.04و وریته های SLC28A3 homozygous 2294
 )ng/ml vs. heterozygous 1813 ng/ml; p = 0.01بودند
به طور قابل توجهی پایین تر بود .کاهش فعالیت ITPA
در گلبول های قرمز منجر به تجمع اینوزین تری فسفات
می شود و از همولیز ناشی از ریباویرین محافظت می
کند .در یک متاآنالیز از  20مطالعه ،کاهش هموگلوبین
با آلل های نوع وحشی ITPA ، rs1127354 CC OR:
12.8, 95% CI: 7.4–22.1، rs7270101 AA OR: 3.4,
 95% CI: 2.1–5.6و(rs6051702 AA (OR: 4.4, 95%
 CI: 2.8–7.0همراه بود .یک مدل شامل ژنوتیپ های
 ITPAو عوامل بالینی پیش بینی کننده میزان کاهش
هموگلوبین مرتبط با ریباورین بود .نکته قابل توجه،
کم خونی همولیتیک نیز در اثر استفاده کوتاه مدت از
ریباویرین برای عفونت ویروس تنفسی گزارش شده
است .در مقابل ،وریته های  ITPAدر  rs6139030به
عنوان یک خطر ترومبوسیتوپنی در یک مطالعه ارتباط
ژنوم در بین  303بیمار مبتال به هپاتیت  Cکه ریباویرین
و میخ اینترفرون دریافت کردند  ،شناسایی شد (OR:
 .)3.9, 95% Cl: 2.8-5.5, p=1.33*10-15فاویپیراویر
ً
در ژاپن در سال  2014منحصرا برای یک بیماری همه گیر
آنفلوانزا مقاوم و جدید ساخته و تأیید شد و اکنون تحت
بررسی برای کووید  19است .اگرچه هیچ مطالعه منتشر
شده ای به طور خاص به فارماکوژنومیک آن بپردازد،
اما توسط آلدهید اکسیداز و تا حدی از طریق گزانتین
اکسیداز متابولیزه می شود .به طور قابل توجهی ،وریته
های آلدهید اکسیداز با نتایج فارماکودینامیک در سایر
داروها که زیرالیه های آلدهید اکسیداز مانند آزاتیوپرین یا
آلوپورینول هستند ،ارتباط دارند.
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عوامل ضد ویروس (لوپیناویر  /ریتوناویر  ،دارووناویر /
کوبی سیستات):
لوپیناویر یک مهار کننده پروتئاز ویروسی است که در
درجه اول در درمان ویروس نقص ایمنی انسانی()HIV
استفاده می شود ،اما در کووید  19نیز استفاده شده
است .مهارکننده های پروتئیناز  HIVاز جمله لوپیناویر
ریتوناویر در حال حاضر برای کووید  19توصیه نمی شوند
زیرا عدم کارآیی آن در یک آزمایش کوچک تصادفی
کنترل شده و نگرانی بابت قرار گرفتن در معرض دارو
ناکافی نسبت به مقدار مورد نیاز برای مهار SARS-
 CoV-2است .ریتوناویر از طریق مسیر  CYP3A4مانع
از غیرفعال شدن لوپیناویر می شود و غلظت لوپیناویر را
افزایش می دهد و به عنوان یک محصول ترکیبی به بازار
عرضه می شود .عالوه بر  ،CYP3Aچندین مسیر در
فارماکوکینتیک لوپیناویر نقش دارد ،از جمله آن ها سایر
آنزیم های  CYPو انتقال دهنده های دارویی غشایی می
باشد .تجزیه و تحلیل دارویی لوپیناویر/ریتوناویر ،شامل
 1380نوع در  638قفقازی آلوده به  ، HIVچهار نوع قابل
توجه را شناسایی كرد .ترخیص لوپیناویر در یک مدل PK
جمعیت در افراد با  SLCO1B1 *4/*4باالتر و در افراد با
دو یا چند آلل نوع  SLCO1B1 * 5، ABCC2یا برچسب
 CYP3Aکمتر از گروه مرجع بود (vs. 3.9 vs.5.4 12.6
 .)l/h, respectively, p<0.01یک مطالعه انجمن ژنتیکی
دیگر  290واریانت را برای تأثیر آن ها بر سمیت مرتبط
با لوپیناویر  /ریتوناویر در  104بیمار قفقازی مبتال به
 HIVبررسی کرده است .وریته های مختلفی از ژن های
 CETP ، MCP ‑ 1، ABCC2، LEPو  SLCO1B3با دیس
لیپیدمی و هیپربیلیروبینمی و یک نوع  IL-6با اسهال
همراه بود(.)all p < 0.01
دارووناویر ،همچنین یک مهار کننده پروتئاز است که
در درمان  HIVمورد استفاده قرار می گیرد ،بستری از
 CYP3A4است که همزمان با یک مهار کننده CYP3A4،
 ، cobicistatدر یک آزمایش بالینی برای کووید19
استفاده می شود .چندین هاپلوتیپ در  CYP3A4کشف
شده است که بر فعالیت و  /یا بیان  CYP3A4تأثیر می
گذارد .این هاپلوتیپ ها از نظر فرضی می توانند غلظت
این داروها را تحت تأثیر قرار دهند ،اما هنوز آن ها به
طور خاص با داروناویر بررسی نشده اند .اگرچه هیچ
مدرک مستقیمی مبنی بر اینکه داروناویر بستری برای

 SLCO3A1است وجود ندارد ،اما در حامل های یک نوع
 ،SLCO3A1میزان ترخیص  12٪داروناویر به طور قابل
توجهی پایین تر مشاهده می شود (.)p >05/0
اینترفرون (: )INF β-b1
خانواده ای از  IFNها ،به ویژه  ،IFN-β1bدر برابر ویروس
های  SARSو یا  MERSاثربخشی نشان داده اند و در
حال حاضر برای کووید  19یا به تنهایی یا در ترکیب با
سایر درمان ها (به عنوان مثال ،لوپیناویر  /ریتوناویر) در
حال بررسی هستند .همان طور که به طور معمول در سایر
داروهای بیولوژیک دیده می شود ،عوامل تعیین کننده
فارماکوژنومیک برای  IFN-β1bبه خوبی مشخص نشده
اند .در مقابل ،کاهش کارایی و افزایش عوارض جانبی
ثانویه به ایمنی زایی یک نگرانی خاص در بین زیست
شناسان است .در گروهی از بیماران سوئدی مبتال به
مولتیپل اسکلروزیس که  IFN-β1bدریافت کرده اند ،خطر
توسعه آنتی بادی خنثی از نظر بیولوژیکی در بیماران با
آلل HLA-DRB1*04 OR: 3.53, 95% CL:1.64-7.61
بیشتر و با HLA-DRB1*15 OR: 0.33,95% Cl:0.16-
 0.71کمتر است.
آنتاگونیست های  IL-6و ( IL-1توسیلیزوماب،
ساریلوماب ،سیلتوکسیماب ،آناکینرا):
کووید  19شدید با سندرم رهش سیتوکین همراه با
افزایش اینترلوکین  -6همراه است .توسیلیزوماب ،مهار
ً
کننده گیرنده  ،IL-6معموال برای آرتریت روماتوئید()RA
و سندرم رهش سیتوکین ناشی از سلول درمانی گیرنده
آنتی ژن کایمریک استفاده می شود و اکنون برای کووید
 19تحت بررسی است .اگرچه چندین نشانگر زیستی
ژنتیکی در اثر توسیلیزوماب در  ،RAاز جمله FCGR3A
 ، IL6R ، CD69، GALNT1845-47گزارش شده است،
ترجمه بالقوه این داده ها به کووید  19بسیار حدسی
است .هیچ مطالعه ای فارماكوژنومیك توسیلیزوماب را
در بیماران مبتال به سندرم رهش سیتوكین ،كه مشابه
فیزیولوژی در کووید  19است ،مورد بررسی قرار نداده
است .تنها وریته های ژنتیکی که به طور بالقوه شامل
فارماکوکینتیک توسیلیزوماب هستند ،در ژن FCGR3A
وجود دارد که فرض می شود تفاوت در اثر به دلیل تغییر در
مواجهه سیستمیک باشد .در  87بیمار مبتال به  RAتحت
درمان با توسیلیزوماب  ،ژنوتیپ FCGR3A rs396991TT
در  12ماه پاسخ باالتری نشان داد (;vs. GT; OR 5.1

 .)95% Cl: 1.2-21.3; p=0.03این نوع ممکن است بر
میل قطعه  Fcگیرنده  IgGبه توسیلیزوماب تأثیر بگذارد و
ترخیص سیستمیک آن را تغییر دهد .پلی مورفیسم IL6R
در نظر گرفته شده است که بر روی مسیر سیگنالینگ
داخل سلولی گیرنده  IL-6متصل به توسیلیزوماب تأثیر
می گذارد ،که ممکن است در شرایط دیگر با تنظیم
مجدد مسیر  IL-6نیز قابل استفاده باشد .در مقابل تصور
می شود که وریته های موجود در  CD69و GALNT18
تأثیر مستقیم محدودی بر توسیلیزوماب دارند .وریته
های موجود در آن ژن ها به احتمال زیاد بر مسیرهای
سیگنال پایین دستی سیستم ایمنی بدن در بیماران RA
تأثیر می گذارد  ،که ممکن است تعمیم را به بیماران غیر
 RAمحدود کند .در این مرحله ،شواهد محدودی وجود
دارد که بیومارکرهای فارماکوژنومیک در تعیین پاسخ به
درمان توسیلیزوماب در کووید  19مفید باشد .هیچ داده
دارویی مربوطه در سایر آنتاگونیست های  IL-6یا IL-1
(به عنوان مثال  ،ساریلوماب  ،سیلتوکسیماب  ،آناکینرا)
گزارش نشده است.
مهار کننده های ژانوس کیناز (روکسولیتینیب ،
باریسیتینیب)
گروهی از مهارکننده های  Janus kinaseیکی دیگر
از تنظیم کننده های سیستم ایمنی بالقوه موثر برای
کووید 19است که در حال حاضر در آزمایشات بالینی
قرار دارد .روکسولیتینیب توسط  FDAبرای بیماری
های میلوپرولیفراتیو و بیماری پیوند در مقابل میزبان و
باریسیتینیب برای  RAتأیید می شود .هیچ مطالعه منتشر
شده ای به تأثیر وریته های ژنتیکی بر روی هر دو دارو در هر
جمعیت بیمار اشاره نکرده است .با این حال ،مسیرهای
فارماکوکینتیک آنها شامل چند فارماکوژن بالقوه مهم
است .روکسولیتینیب یک ماژور است و باریکیتینیب
یک زیرالیه فرعی  CYP3A4است .روکسولیتینیب نیز تا
حدی توسط  CYP2C9متابولیزه می شود .هر دو این
ژن ها در  PharmGKBافراد  VIPمحسوب می شوند و در
معرض پلی مورفیسم ژنتیکی قابل توجه هستند .اگرچه
فارماکوژن اصلی باریسیتینیب SLC22A8 ،رمزگذار
 OAT3ناقل  VIPنیست ،اما تأثیر وریته های آن بر فعالیت
ً
آن قبال در داروی سوبسترا دیگر گزارش شده است.
کورتیکواستروئیدها:
نقش بالقوه کورتیکواستروئیدها در درمان بیماران آلوده
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به کووید  19عمدتا به بیماران مبتال به سندرم زجر تنفسی
حاد ( )ARDSمحدود می شود .در بیماران مبتال به عفونت
ویروس  ،SARSاستفاده از کورتیکواستروئید با تأخیر در
زودودن ویروس همراه بود اما همچنین مزایای احتمالی را
در مبتالیان به  ARDS52نشان داد .وریته های مختلفی
با پاسخ کورتیکواستروئیدها و مسمومیت ها در شرایط
مختلف بیماری همراه است  ،از جمله میتوان به ژن های
درگیر گیرنده ( ، )e.g., CRHR1, NR3C1پروتئین (e.g.,
 )ST13, STIP1, FKBP5شاپرون  /کوکاپرون ،آنزیم
های متابولیزه (e.g., CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7,
 )GSTT1و ناقلین ( ، )e.g., MDR1, ABCB1اشاره کرد.
مسیرهای مکانیکی و متابولیکی استروئیدها پیچیده
است و عوامل تعیین کننده ژنومی با شواهد کافی برای
کاربرد بالینی کووید  19مشخص نشده اند .وریته های
مرتبط با کورتیکواستروئیدها در  PharmGKBبا سطح
شواهد باالتر از “کم” (سطح  )3فقط در درمان ترکیبی (به
عنوان مثال  ،با شیمی درمانی) یا کورتیکواستروئیدهای
استنشاقی ارزیابی شد .هیچ اطالعات دارویی به طور
خاص در مورد اثر کورتیکواستروئیدها برای  ARDSیافت
نشد.
به طور خالصه در مفاهیم بالینی فارماکوژنومیکس برای
کووید  19ما شواهدی یافتیم که چندین گونه ژنتیکی
ممکن است فارماکوکینتیک هیدروکسی کلروکین،
ً
آزیترومایسین ،ریباویرین ،لوپیناویر  /ریتوناویر و احتماال
توسیلیزوماب را تغییر دهند که به طور فرضی ممکن است
بر پاسخ بالینی و سمیت در درمان کووید  19تأثیر بگذارد.
اگرچه سطح شواهد برای بسیاری ضعیف است و به طور
مستقیم در بیماران مبتال به کووید  19مورد مطالعه قرار
نگرفته است ،برخی از این ارتباط های فارماکوژنتیک
بالقوه ارزش بررسی بیشتر را دارند.
طوالنی شدن  QTمی تواند با استفاده از ترکیبی از
تداخالت دارویی  -دارویی  ،ژنی -دارویی و دارویی
 بیماری در درمان کووید  19به طور فرضی تشدیدً
شود .همانطور که قبال در این بررسی شرح داده شد،
هیدروکسی کلروکین ،کلروکین و آزیترومایسین به طور
جداگانه می توانند خطر طوالنی شدن  QTرا افزایش
دهند و این داروها به صورت ترکیبی در بیماران کووید 19
استفاده شده است .این درمان ترکیبی در بیماران بستری
با کووید  19در مقایسه با بیمارانی که تحت هیچ درمانی
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نبودند ،شانس بیشتری برای ایست قلبی را نشان داد
( .)]odds ratio 2.1395% Cl: 1.12-4.05هیدروکسی
کلروکین یک مهارکننده  CYP2D6است که خواستار
هوشیاری در تداخالت دارویی-دارویی در بیماران مبتال
به کووید  19است که در معرض خطر پلی فارماسی
هستند .به طور خاص ،برخی از داروهای طوالنی
ً
کننده  ،QTکه معموال در بیماران بستری در بیمارستان
استفاده می شوند ،بسترهایی از  CYP2D6هستند که
ممکن است توسط هیدروکسی کلروکین مهار شوند .این
ممکن است به طور چشمگیری خطر طوالنی شدن QT
ً
را افزایش دهد .آلل غیرفعال  CYP2D6*4در تقریبا 20٪
بیماران با نژاد اروپایی وجود دارد و بنابراین بیماران با
آلل  CYP2D6*4حتی ممکن است خطر بیشتری داشته
باشند .بیماران با ژنوتیپ ABCB1 2677GG / 3435CC
دارای اوج غلظت باالتر آزیترومایسین ،داروی طوالنی
مدت  QTهستند .غلظت های باالتر آزیترومایسین در
ترکیب با هیدروکسی کلروکین ممکن است به خصوص
خطرناک باشد .ارزیابی فاصله  QTپایه قبل از درمان
مهم است زیرا خطر طوالنی شدن در افراد با مقادیر پایه
باال بیشتر است .گزارش شده است که شیوع فواصل
 QTپایه باال در بین افراد  40سال به باال در یک مطالعه
جمعیت ایاالت متحده  14.5درصد است .و سرانجام ،
ترکیب احتمالی این خطرات آریتمی می تواند در شرایط
کووید  ،19که در آن بیماری با آسیب میوکارد و آریتمی
همراه است ،بیشتر شود .ارتباط بین  IFN-β1bو یک
نوع در  IRF6برای نتیجه نامطلوب آسیب کبدی یکی از
قوی ترین ارتباطات فارماکوژنتیکی شناخته شده در این
بررسی بود .مطالعات قبلی در مورد  IFN-β1b / IRF6در
بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس و نه کووید  19انجام
شده است .بنابراین ارتباط فارماکوژنتیکی IFN-β1b /
 IRF6باید در بیماران مبتال به کووید مورد بررسی قرار
ً
گیرد ،خصوصا از آنجا که بخش بزرگی از بیماران مبتال به
کووید  19دارای آزمایش های عملکرد غیر طبیعی کبد و
آسیب کبدی هستند .افراد هموزیگوت برای SLCO1B1
 *4افزایش بیش از  2برابر در ترخیص لوپیناویر را نشان
دادند .قابل ذکر است تکرار این وریته از آلل در گروه
های نژادی متفاوت می باشد و در اروپا  ، 14٪در آفریقا
 6٪و در آسیای شرقی  0.3٪است .اگرچه کمبود G6PD
با کم خونی همولیتیک مرتبط با هیدروکسی کلروکین و

کلروکین در ارتباط است ،اما شواهد نشان می دهد که
ً
میزان ارتباط نامشخص است و احتماال به دلیل وجود
درجات مختلف کمبود  G6PDناشی از تغییرات ژنتیکی
است .وریته های  ،ITPAهمراه با اثرات محافظتی در برابر
کم خونی همولیتیک مرتبط با رباویرین ،دارای شواهد
سطح ( FarmGKB 2قدرت متوسط) ،ممکن است در
بهبود ایمنی ریباریوین نقش داشته باشد.
سن باالتر ،نژاد ،جنسیت مرد ،چاقی و شرایط همراه به
عنوان عوامل خطر برای حساسیت به کووید  19و مرگ
مشخص شده است .اینکه آیا این گروه ها نیز فاکتورهای
دقیق خطری برای شکست درمان دارویی هستند هنوز
مشخص نشده است .هنوز مشخص نشده است که آیا
ژنومیک میزبان یا عوامل مخدوش کننده (به عنوان مثال
 ،دسترسی به مراقبت های بهداشتی  ،محیط) نیز نقش
دارند .چندین مطالعه نشان می دهد که حساسیت باالتر
به کووید  19با وریته های ژنتیکی همراه است ،از جمله
آن هایی که در ژن های ACE1، ACE2، TMPRSS2،
 GSTT1وجود دارد .جالب توجه است ،چندین گزینه
مهم  ACE2در لوکوس  X-linkedدر مردان به عنوان

همزیگوت مشخص شد ،که ممکن است مرگ و میر باالتر
در مردان را توضیح دهد.
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