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Abstract:
Background: Recently in 2019, a novel virus from coronavirus family (Sars-CoV-2) was
introduced in China. ACE2 is a zinc metalloprotease played role in the angiotensin system.
Earliest reports indicate that 2019-nCoV and SARS-CoV tend to cells that express ACE2 on
their surface. ACE2 is expressed in the female reproductive system, and therefore can help
Sars-CoV-2 to enter this system and cause infertility or other disorders of the female
reproductive system.
Materials and Methods: In July 2020, it was researched on the PubMed and Google Scholar
databases. Articles were excluded that had an unrelated title or abstract. Finally, the studies
that were most relevant to our research subject were selected.
Results: Studies to date up to now have shown an invasion of new coronavirus into female
reproductive system.
Conclusion: SARS-CoV-2 has the potential to impair female fertility. With the assist of
ACE2, the virus which invades the female genital tissues, can upset the process of
steroidogenesis, folliculogenesis and ovulation, and may eventually lead to menstrual
irregularities, miscarriages and even infertility. To date, there have been no reports of
coronavirus in the female reproductive system, although at present, there is no evidence that
the SARS-CoV-2 virus uses ACE2 receptors in the reproductive system or how they moderate
oocyte quality, ensuing pregnancy or fetal growth.
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بررسی تأثیر آنزیم تبدیلکننده آنژیوتانسین (ACE2) ۲در پاندمی کرونا بر ناباروری
زنان :مقاله مروری
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خالصه:
سابقه و هدف :اخیراً در سال  ،2019یک نوع ویروس جدید از خانواده کرونا ) (Sars-CoV-2در چین شناخته شد ACE2 .یک متالوپروتئاز
روی است که در سیستم آنژیوتانسین نقش دارد .گزارشهای اوّلیه نشان میدهد که  nCoV-2019و  SARS-CoVمیل به سلولهایی
دارند که  ACE2را بر روی سطح خارجی خود بیان میکنند ACE2 .در بافتهای دستگاه تناسلی زنان بیان میشود و بنابراین میتواند به
 Sars-CoV-2برای ورود به این دستگاه کمک کند و سبب ناباروری یا دیگر اختالالت دستگاه تولیدمثل زنان گردد.
مواد و روشها :در جوالی  2020به تحقیق در پایگاههای اطالعاتی پاب مد و گوگل اسکوالر پرداخته شد .مقاالتی که عنوان و یا چکیده
غیرمرتبط داشتند ،حذف گردید و درنهایت مطالعاتی که بیشترین ارتباط به موضوع را داشتند ،انتخاب شدند.
نتایج :در مطالعات انجامگرفته تا به امروز هجوم کروناویروس جدید به دستگاه تناسلی زنان به اثبات رسیده است.
نتیجهگیری SARS-CoV-2 :توانایی ایجاد اختالل در باروری زنان را دارد .این ویروس به کمک  ACE2با هجوم به بافتهای تناسلی
زنانه ،میتواند در روند استروئیدوژنز ،فولیکولوژنز و تخمکگذاری اثر گذارد و درنهایت ممکن است منجر به اختالل قاعدگی ،سقط جنین
و حتی ناباروری شود؛ هرچند که تا به امروز ،هیچ گزارشی از حضور ویروس کرونا در سیستم تولیدمثل زن گزارش نشده است و هیچ
مطالعهای در دست نیست که ویروس  SARS-CoV-2از گیرندههای  ACE2در سیستم تولیدمثل چه استفادهای میکند و چه تأثیری در
کیفیت تخمک ،بارداری متعاقب آن یا رشد جنین دارد.
واژگان کلیدی :کووید ،19-آنزیم تبدیلکننده آنژیوتانسین  ،2ویروس کرونا ،ناباروری
دو ماهنامه علمی-پژوهشی فیض ،دوره بیست و پنجم ،شماره  ،1فرودین-اردیبهشت  ،1400صفحات 80۷-812

در حالیکه  SARS-CoV-2از نظر ژنتیکی نزدیک به

مقدمه
اخیراً در سال  ،2019یک نوع ویروس جدید از خانواده

کروناویروسهای با منشأ خفاش است که عبارتند ازbat-SL-- :

کرونا ) (Sars-CoV-2در چین شناخته شد [ .]1بهتازگی سازمان

 CoV-ZC-45و ( bat-SL-CoV-ZXC-21تقریباً  88درصد

بهداشت جهانی ( )WHOسطح هشداردهنده بیماری کروناویروس

همسانی توالی ژنوم ) ،نسبت به ( SARS-CoV-1تقریباً  ۷9درصد

 (COVID-19) 2019را بهعنوان یک بیماری همهگیر در سراسر

همسانی توالی ژنوم) و ( MERS-CoVتقریباً  ۵0درصد همسانی

جهان به حداکثر افزایش داده است [ SARS-CoV-2 .]2نوع

توالی ژنوم) ،مدلسازی هومولوژی نشان داده است که SARS--

جدیدی از ویروس کرونا است که برای انسان بیماریزا است.

 CoV-2دارای یک سازمانبندی اتصال گیرنده مشابه با SARS--

سندرم تنفسی حاد شدید (Severe acute )SARS-CoV

 CoV-1است؛ بنابراین ،پیشنهاد شده است که  COVID-19شاید

 respiratory syndromeو سندرم تنفسی خاورمیانه ((MERS-

پاتوژنز مشابه بیماری  SARS-CoV-1داشته باشد [ .]4گزارشهای

 CoV Middle East respiratory syndromeانواع دیگر این

اوّلیه نشان میدهد که  nCoV-2019و  SARS-CoVمیل به

خانواده ویروس هستند که بهترتیب در سالهای  2003و 2013

سلولهایی دارند که آنزیم تبدیلکننده آنژیوتانسین ACE2: ( 2

فراگیر شدند [.]3

 )angiotensin converting enzyme 2را بر روی سطح

 .۱کارشناسی ارشد علوم تشریحی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران،

خارجی خود بیان میکنند ،در حالیکه عملکرد  ACE2بهعنوان

تهران ،ایران

یک گیرنده میزبان کارآمد برای این  2ویروس می باشد [ACE2 .]2

 .۲گروه علوم تشریحی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران،

یک متالوپروتئاز روی است [ ]۵که قادر است  angiotensin Iرا

ایران

برای ساخت ) angiotensin-(1-9و همینطور angiotensin II

* نشانی نویسنده مسؤول:

تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشکده پزشکی ،گروه علوم تشریحی
تلفن۰۹۱۲۸۳۶۲۵۵۰ :

دورنویس۰۲۱۸۸۶۲۲۶۸۹ :

پست الکترونيکShabani.r@iums.ac.ir :
تاریخ دریافت۱۳۹۹/۹/۱۲ :
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تاریخ پذیرش نهایی۱۳۹۹/۱/۶ :

را برای ساخت ) Ang-(1-7هیدرولیز کند ACE2 .آنزیم کلیدی
در محوری است که نقش همافزایی برای تعادل بین سطح
 angiotensin IIو ) Ang-(1-7ایفا میکند [ .]6گیرندههای

 ACE2در کرونا و ناباروری... ،
 ACE2عملکرد مه ّمی در پاتوژنز  COVID-19دارند .بنابراین

اعمال نشد ،اما نهایت تالش صورت گرفت که از جدیدترین و

سلولهایی که سطح باالیی از  ACE2را بیان میکنند ،این پتانسیل

نوآورانهترین تحقیقات انجامشده استفاده شود؛ مخصوصاً آنهایی

را دارند که توسط ویروس هدف قرار بگیرند و آسیب ببینند [.]۷

که اخیراً در دوران پاندمی کرونا 2019-صورت گرفتهاند .با جستجو

همان اندازه که متخصصان تولیدمثل نگران هستند ،پزشکان و بیماران

در پایگاه پاب مد تعداد  92مقاله و جستجو در گوگل اسکوالر تعداد

هنوز هم بهترین روشها را برای رویارویی با چالشهای پیشِ رو

 204مقاله ی افت شد .مقاالتی که وارد این مطالعه شدند ،مقاالتی

بررسی میکنند .به تعریف  ،WHOناباروری یک بیماری سیستم

بودند که در متن اصلی آنها ،به بحث در مورد موضوعات موردنظر

تولیدمثلی است که باعث ناتوانی میشود و بیش از پنجاه میلیون

پرداخته بودند و یافتهای مرتبط با هدف این مطالعه مروری داشتند.

زوج در کلّ جهان را تحتتأثیر قرار میدهد [ .]8در مواقعی که

معیار برای حذف مقاالت هم شامل مواردی چون تکراریبودن

انسان با شرایط استرسزا روبهرو باشد ،مانند شیوع ،COVID-19

موضوع موردبحث و غیرمرتبط بودن محتوای آنها با هدف بود .پس

خطرات تهدیدکننده انسان و اختالالت روانشناختی بهطور

از حذف مقاالت غیرمرتبط ،درنهایت از  2۷مقاله ،اطالعات استخراج

قابلتوجهی افزایش مییابند و باعث عصبانیت یا ترس غیرمنطقی

شد.

میشوند که در نهایت از کیفیت رابطه جنسی کم میکند و همینطور
میتواند باعث اختالالتی در کیفیت اسپرم و تخمک انسانها گردد

نتایج

[ .]9معاینه جسمی برای شروع تحقیقات و برخی روشهای درمانی

 ACE2اتصال ویروس کرونا را به غشای سلول میزبان

ضروری نیست .حداقل  2تجزیه و تحلیل مایع منی به درستی

تسهیل میکند .درنتیجه ویروس ژنوم خود را وارد سلول هدف

جمعآوریشده ،الزم است .بر اساس تاریخچه و آزمایشهای دیگر،

خواهد کرد .ثابت شده است که  ACE2در ارگانهای مختلف

بررسی پروفایلهای هورمونی و آزمایش ژنتیکی میتوانند توصیه

دستگاه تناسلی زنان بیان میشود و بنابراین SARS-CoV-2

شوند [ .]1بارداری سبب سرکوب سیستم ایمنی میگردد که منجر به

میتواند به این سلولها وارد شود .در مطالعات انجامگرفته تا به

ضعیف تر شدن زنان باردار نسبت به عفونت و عوامل بیماریزا

امروز ،هجوم کروناویروس جدید به سلولهای گرانولوزا و بافت

میشود .بنابراین ،عفونت  COVID-19ممکن است اثرات

تخمدان ،سلولهای اپیتلیال آندومتر ،واژن ،رحم و جفت به اثبات

خطرناکی بر روی زنان باردار داشته باشد .اگرچه ،برای یافتن تأثیر

رسیدهاند.

 COVID-19بر روی سرنوشت بارداری ،مطالعات بیشتری الزم
است [ .]10بنابراین ،به علت وجود اطالعات بسیار کم در مطالعات
انجامشده بر روی رابطه بیماری کروناویروس با تولیدمثل انسان و
حیوانات و بررسی آخرین ویژگیهای پاتوفیزیولوژیک 2019-

بحث
مسیر سلولی اثرگذاری  ACE2در بیماری کرونا:
ویروسهای کرونا؛ ویروسهای بزرگ ،تکرشتهای و با

 ،nCoVآگاهی از تأثیر پاندمی  COVID-19بر باروری زنان بسیار

پوشش  RNAهستند [ .]11ژنوم  RNAویروسی ،در یک

بااهمیت است [.]2

نوکلئوکپسید نگهداری میشود که خود توسط یک پوشش ویروسی
پوشانده شده است [ .]12این پوشش شامل  3پروتئین مختلف است:

مواد و روشها

«پروتئین پوششی» و «پروتئین غشایی» که در جمع شدن و همگرایی

برای یافتن مقاالت و مطالعات انجامشده بر روی بیماری

ویروس نقش دارند و «پروتئین میلهای» که دسترسی ویروس به

ویروس کرونا و تأثیر آن بر باروری ،به هدف نوشتن این مطالعه

سلولهای میزبان را تسهیل میکند .پروتئین میلهای ویروس کرونا

مروری ،در جوالی  2020به تحقیق در پایگاههای اطالعاتی پاب مد

شامل  2زیرواحد منحصربهفرد  S1و  S2است که به پیوستن میزبان

و گوگل اسکوالر پرداختیم .کلمات کلیدی که برای جستجو استفاده

ویروسی کمک میکنند .نقش دومن  S1در اتصال ویروس به غشای

شدند ،عبارتند از )COVID-19( :و ( )Sars-CoV-2و

سلول میزبان است .چند گیرنده بر روی غشای سلولی انسان که به

( )reproductiveو ( Infertilityیا  )fertilityو ) (ACE2که

زیرواحد  S1متصل میشوند ،تاکنون شناخته شدهاند که یکی از

به صورت انواع مختلفی از ترکیب این کلمات با یکدیگر جستجو

آنها  ACE2است .نقش دومن  S2درهمآمیخته کردن غشای سلول

انجام شد .مقاالتی که عنوان و یا چکیده غیرمرتبط داشتند ،حذف

میزبان و ویروس است و به ژنوم ویروسی  SARS-CoV-2اجازه

شدند و درنهایت ،مطالعاتی که بیشترین ارتباط را به موضوع داشتند،

میدهد تا وارد سلول میزبان شود [.]13

 ACE2میتواند

انتخاب گردیدند .هرچند که محدودیتهای زمانی هنگام جستجو

آنژیوتانسین  IIرا برای ساخت  ۷-1-Angهیدرولیز کند [.]6

809

دوماهنامه فیض| فروردین-اردیبهشت| |1400دوره  |2۵شماره 1

مصلح و همکاران
 ANG IIاز طریق گیرندههای آنژیوتانسین نوع  )AT1( 1نتایج

ویروسی جفت را نشان میدهد [ .]19بررسیهای  Pereiraو

آسیبزایی را در ریهها ،کلیهها ،قلب و مغز اعمال میکند و از طریق

همکاران در سال  2009و همینطور  Barretaو همکاران در سال

محور  ANG 1-7-Masبر روی توازن و عملکرد صحیح بافتهای

 2013نشان داده است که  ACE2در سلولهای گرانولوزای تخمدان

حیاتی اثر میگذارد ACE2 .بهطور گستردهای در ارگانهای

گاو و موش بیان شده است که توسط گنادوتروپینها کنترل میشود

مختلفی مانند :ریه ،روده ،کبد ،قلب ،کلیه ،بیضه و تخمدانها بیان

و در پیشرفت فولیکول نقش دارد [ .]21،20مطالعات Gonçalves

میشود [ .]14گزارش شده است که بیان  ACE2دارای عواقبی

و همکاران عملکرد اصلی سیستم رنین  -آنژیوتانسین تخمدان

است که آپوپتوز را بهطور غیرمستقیم ازطریق ایجاد  TNF-αو

( )OVRASرا در فیزیولوژی و اختالالت تخمدان گزارش کردهاند.

افزایش بیان سروتونین تسهیل میکند و با گیرنده لوکوسیت

بهنظر میرسد  OVRASدر پاتوفیزیولوژی سندروم افزایش تحریک

شبهایمونوگلوبولین مرتبط با التهاب عضو  3خانواده B

تخمدانی ()OHSS: ovarian hyperstimulation syndrome

( L1LRB3: Leucocyte immunoglobulin‐like receptor

نقش دارد OVRAS .فعال ،با افزایش فعالیت  ،ACE2بهنظر می-

 )subfamily B member 3همکاری میکند .این نتایج ،مکانیسم

رسد که نئوواسکوالریزاسیون را ترغیب میکند و نفوذپذیری مویرگی

بالقوه آسیبرساندن در بیماران آلوده به  SARS ‐ CoV ‐ 2را

را افزایش میدهد که اینها از پیامدهای  OHSSمیباشند [ .]22طبق

نشان میدهند [ SARS-CoV-2 .]1۵با قدرت بیشتری نسبت به

تحقیقات انجامشده SARS-CoV-2 ،میتواند باعث اختالل در

 SARS-CoV-1به لیگاند  ACE2متصل میشود ،بنابراین قدرت

باروری زنان شود SARS-CoV-2 .میتواند به سلولهای گرانولوزا

بیماریزایی و قابلیت انتقال  SARS-CoV-2را از یک شخص به

و بافت تخمدان حمله کند و باعث کاهش کیفیت تخمکها و عملکرد

شخص دیگر افزایش میدهد [ .]14تشخیص گیرندههای ACE2

تخمدانها و منجر به ناباروری یا سقطجنین شود .عالوهبر آن SARS-

اوّلین مرحله از عفونت ویروسی است ،بنابراین  ACE2میتواند عامل

 CoV-2ممکن است به سلولهای اپیتلیال آندومتر آسیب بزند و

اصلی بیماریزایی ،تروپیسم سلول میزبان و بافت ،و به دنبال آنها

منجر به النه گزینی زودرس جنین شود .اگرچه ،هنوز هم گزارش

تکثیر ویروس درون سلول میزبان باشد [ .]16بنابراین گیرندههای

نشده است که چگونه  SARS-CoV-2میتواند بر لوله فالوپ تأثیر

 ACE2عملکرد مهمّی در پاتوژنز  COVID-19دارند .به

بگذارد ،بنابراین باید این موضوع در مطالعات آینده مورد توجه قرار

همینخاطر ،سلولهایی که سطح باالیی از  ACE2را بیان میکنند،

گیرد [ .]9در مطالعه دیگری که توسط یانجینگ و همکاران در سال

میتوانند توسط ویروس مورد هدف قرار بگیرند و آسیب ببینند [.]۷

 2020صورت گرفت ،تأثیر بالقوه  COVID-19 / ACE2را در

تأثیر ویروس کرونا بر ناباروری زنان به واسطه :ACE2

سیستم تولیدمثل زن ارزیابی کردند ACE2 .بهطور گستردهای در

ویروس کرونا از طریق گیرنده سلولی مشابه  ACE2وارد

تخمدان ،واژن ،رحم و جفت بیان میشود .آنژیوتانسین  ۷-1و

سلولهای میزبان هدف میشود .از نظر تئوری ،بافتهایی که بیان

 ACE2و  ،Ang IIرشد فولیکول و تخمکگذاری ،همینطور

باالیی از  ACE2دارند ،از جنبه عفونت توسط ویروس ضعیفترین

دژنراسیون کیسه زرده و آنژیوژنز را کنترل میکنند .عالوهبر این بر

هستند [ .]9بیان وابسته به گنادوتروپین  ACE2در تخمدانهای زنان

تغییرات معمول در بافت آندومتر و رشد جنین تأثیر میگذارند .با

گزارش شده است [ .]13در مطالعه  Jiewen fuو همکاران ،پروفایل

در نظر گرفتن همه این کارکردها nCoV-2019 / ACE2 ،ممکن

بیان  mRNAبرای ژن  ACE2در انسان از دادههای توالی RNA

است به سیستم تولیدمثل زن آسیب برساند و منجر به اختالل

بررسی شد .میزان رهاسازی  ACE2به واحد  RPKMدر ریه

قاعدگی ،ناباروری و حتی سقط جنین شود [ .]6مطالعات اخیر

 0/34۵و در تخمدان  0/194بود [ .]1۷در سیستم رنین  -آنژیوتانسین

 Anifandisو همکاران در سال  2020نشان میدهد که SARS-

( ACE2 ،)RASنقش آنزیمی دارد .حال  RASبهعنوان داشتن

 CoV-2میتواند عملکرد تخمک را از طریق روشهایی که استرس

یک عملکرد مهم در فیزیولوژی ارگانهای مختلف ،شامل بیضهها و

اکسیداتیو را افزایش میدهد ،مختل کند [ .]23استرس اکسیداتیو

تخمدانها توضیح داده میشود [ .]2تا به حال ،آسیب سیستم تناسلی

باعث بیثباتی کروموزومی و مرگسلولی برنامهریزیشده میشود

زنان توسط  COVID-19تأیید نشده است .اما  RASکه در مراحل

که مرگسلولی برنامهریزیشده بهعنوان مکانیسم اصلی در تخریب

تولیدمثل زن به عنوان مثال استروئیدوژنز ،فولیکولوژنز ،بلوغ تخمک

تخمکها شناخته میشود [ .]24سندروم تخمدان پلیکیستیک

و حتی تخمکگذاری نقش دارد ،ممکن است تأثیرگذار باشد [.]18

( )PCOSشایعترین اختالل غدد درونریز در زنانی ،که در سن

عالوهبر اینها ،با توجه به نتایج مطالعه  Zengو همکاران در سال

باروری هستند میباشد و مبتالیان معموالً بهدلیل اختالل در تخمک-

 2020بیان  ACE2در جفت بیشتر از ریه است و این احتمال عفونت

گذاری ،نابارور هستند [ .]2۵گزارش شده است که الگوی بیان
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... ، در کرونا و ناباروریACE2
، با هجوم به بافتهای تناسلی زنانهACE2 ویروس به کمک

 با زنانPCOS اجزای مولکولی و هورمونی در آندومتر بیماران

 بلوغ تخمک و حتی، فولیکولوژنز،میتواند در روند استروئیدوژنز

 و همکاران که بیان محورQin  در مطالعه.]26[ سالم تفاوت دارد

تخمکگذاری اثر گذارد و بهدنبال آن باعث کاهش کیفیت تخمکها

 را در آندومتر بیماران مبتال بهACE2- Ang (1-7) –Mas

و عملکرد تخمدانها شود و درنهایت ممکن است حتی منجر به

 در گروهACE2  مربوط بهmRNA  بیان، بررسی کردندPCOS

 سقطجنین و حتی، النهگزینی زودرس جنین،اختالل قاعدگی

 افزایش بیان. بیشتر از گروه کنترل بوده استPCOS بیماران

 هیچ، درنهایت الزم به ذکر است که در حال حاضر.ناباروری شود

 ممکن است بر رشدPCOS  در آندومترACE2  مربوط بهmRNA

 از گیرندههایSARS-CoV-2 مدرکی در دست نیست که ویروس

 نقشPCOS و تکامل آندومتر تأثیر بگذارد و در روند پاتولوژیک

 در سیستم تولیدمثل به چه صورت استفاده میکند یا چهACE2

.]2۷[ داشته باشد

 بارداری متعاقب آن یا رشد جنین دارد؛،تأ ثیری در کیفیت تخمک
اما شواهد بر اساس مطالعات گذشته روی سایر ویروسهای این

نتیجهگیری

،خانواده و تطبیق آنها با دانش امروزی از کروناویروس جدید

 هیچ گزارشی از حضور ویروس در سیستم،تا به امروز

 ممکن استSARS-CoV-2 نمیتوانند این فرضیه را رد کنند که

 مایع آمنیوتیک یا مایعات صفاقی و ترشحات واژن، تولیدمثل زنان

 مطالعات بیشتر و.سیستم تناسلی زنانه را تحتتأثیر قرار دهد

SARS-CoV-2 ،گزارش نشده است؛ اما طبق تحقیقات انجامشده

همینطور روی بیمارهای بیشتری پیشنهاد میشود تا دانش در مورد

 این ویروس به کمک.توانایی ایجاد اختالل در باروری زنان را دارد

. بر باروری انسان افزایش دهدCOVID-19 تأثیر

 میتواند در روند، با هجوم به بافتهای تناسلی زنانهACE2
 بلوغ تخمک و حتی تخمکگذاری اثر، فولیکولوژنز،استروئیدوژنز

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از حمایتهای معنوی دانشگاه علوم پزشکی

 با وجود اینکه هیچ مطالعهای ثابت نکرده است که آیا.گذارد
SARS- گامتهای زن میتوانند بهطورمستقیم تحتتأثیر عفونت با

.ایران تشکر مینماییم

 یا سایر ویروسهای خانواده کرونا قرار گیرند یا خیر؟ اینCoV-2
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