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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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 مقدمه

جدید از خانواده  ویروس ، یک نوع2019سال اخیراً در 

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

دهنده بیماری کروناویروس سطح هشدار (WHO)بهداشت جهانی 

2019 (COVID-19) گیر در سراسر عنوان یک بیماری همهرا به

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

زا است. جدیدی از ویروس کرونا است که برای انسان بیماری

  Severe acute(CoV-SARSسندرم تنفسی حاد شدید )

respiratory syndrome  و سندرم تنفسی خاورمیانه((MERS-

CoV Middle East respiratory syndrome  انواع دیگر این

 2013و  2003های ترتیب در سالخانواده ویروس هستند که به

 . [3]فراگیر شدند 
 

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

 تهران، ایران

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

 ایران

 نشانی نویسنده مسؤول: * 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریحیتهران، 

  ۰۲۱۸۸۶۲۲۶۸۹  دورنویس:                           ۰۹۱۲۸۳۶۲۵۵۰تلفن: 

  Shabani.r@iums.ac.ir پست الکترونيک:

 ۶/۱/۱۳۹۹ تاریخ پذیرش نهایی:                   ۱۲/۹/۱۳۹۹ :تاریخ دریافت

از نظر ژنتیکی نزدیک به  SARS-CoV-2که در حالی

--bat-SL :های با منشأ خفاش است که عبارتند ازویروسکرونا

CoV-ZC-45  وbat-SL-CoV-ZXC-21  ًدرصد  88 )تقریبا

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

درصد همسانی  ۵0 )تقریباً  MERS-CoVهمسانی توالی ژنوم( و

--SARSسازی هومولوژی نشان داده است که توالی ژنوم(، مدل

CoV-2  بندی اتصال گیرنده مشابه با دارای یک سازمانSARS--

CoV-1 است؛ بنابراین، پیشنهاد شده است کهCOVID-19   شاید

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

میل به  SARS-CoV وnCoV -2019 دهد کهلیه نشان میاوّ

 :ACE2) 2کننده آنژیوتانسین هایی دارند که آنزیم  تبدیلسلول

angiotensin converting enzyme 2)  را بر روی سطح

عنوان به ACE2که عملکرد ، در حالیکنندخارجی خود بیان می

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

را   angiotensin Iکه قادر است  [۵]یک متالوپروتئاز روی است 

 angiotensin IIر طوو همین angiotensin-(1-9)برای ساخت 

یم کلیدی آنز ACE2 هیدرولیز کند.Ang-(1-7) را برای ساخت 

افزایی برای تعادل بین سطح در محوری است که نقش هم

angiotensin II   وAng-(1-7) های . گیرنده[6]کند ایفا می

 خالصه:

یک متالوپروتئاز  ACE2در چین شناخته شد.  (Sars-CoV-2) جدید از خانواده کرونا ویروس ، یک نوع2019اخیراً در سال  سابقه و هدف:

هایی میل به سلول SARS-CoV و nCoV-2019دهد که لیه نشان میهای اوّروی است که در سیستم آنژیوتانسین نقش دارد. گزارش

تواند به شود و بنابراین میدستگاه تناسلی زنان بیان می هایدر بافت ACE2کنند. را بر روی سطح خارجی خود بیان می ACE2دارند که 

Sars-CoV-2 مثل زنان گردد.دیگر اختالالت دستگاه تولید یاسبب ناباروری و  برای ورود به این دستگاه کمک کند 

و یا چکیده  مقاالتی که عنوان .تی پاب مد و گوگل اسکوالر پرداخته شدهای اطالعابه تحقیق در پایگاه 2020در جوالی  ها:مواد و روش

 .شدندانتخاب  ،داشتندرا نهایت مطالعاتی که بیشترین ارتباط به موضوع در و گردیدحذف  ،مرتبط داشتندغیر

 .است ویروس جدید به دستگاه تناسلی زنان به اثبات رسیدهگرفته تا به امروز هجوم کرونادر مطالعات انجام :نتایج

های تناسلی با هجوم به بافت ACE2توانایی ایجاد اختالل در باروری زنان را دارد. این ویروس به کمک  SARS-CoV-2 گیری:نتیجه

نهایت ممکن است منجر به اختالل قاعدگی، سقط جنین گذاری اثر گذارد و درتواند در روند استروئیدوژنز، فولیکولوژنز و تخمکزنانه، می

مثل زن گزارش نشده است و هیچ حضور ویروس کرونا در سیستم تولیدوز، هیچ گزارشی از چند که تا به امرهر ؛و حتی ناباروری شود

ثیری در أکند و چه تای میمثل چه استفادهدر سیستم تولید ACE2های از گیرنده SARS-CoV-2ای در دست نیست که ویروس مطالعه

 کیفیت تخمک، بارداری متعاقب آن یا رشد جنین دارد.

 ،  ویروس کرونا، ناباروری2کننده آنژیوتانسین ، آنزیم تبدیل19-کووید واژگان کلیدی:

 80۷-812  صفحات ،1400اردیبهشت -فرودین ،1 شماره ،پنجم و بیست دوره فیض، پژوهشی-علمی نامهماه دو                                                 
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ACE2  ّی در پاتوژنز عملکرد مهمCOVID-19  دارند. بنابراین

کنند، این پتانسیل را بیان می ACE2هایی که سطح باالیی از سلول

 .[۷]آسیب ببینند ند و ریگبرا دارند که توسط ویروس هدف قرار 

مثل نگران هستند، پزشکان و بیماران ه که متخصصان تولیدهمان انداز

رو  های پیشِها را برای رویارویی با چالشهنوز هم بهترین روش

ناباروری یک بیماری سیستم  ، WHOکنند. به تعریفبررسی می

شود و بیش از پنجاه میلیون مثلی است که باعث ناتوانی میتولید

 که در مواقعی. [8]دهد قرار میتأثیر جهان را تحت زوج در کلّ

، COVID-19 وعی، مانند شباشدرو هزا روباسترس طیبا شرا انسان

طور به یشناختانسان و اختالالت روان کنندهخطرات تهدید

 یمنطقریترس غ ای انیتو باعث عصب یابندمی شیافزاتوجهی قابل

طور و همین دنکمیکه در نهایت از کیفیت رابطه جنسی کم  دنشویم

ها گردد تواند باعث اختالالتی در کیفیت اسپرم و تخمک انسانمی

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

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

های دیگر، تاریخچه و آزمایش است. بر اساس الزمشده، آوریجمع

توانند توصیه های هورمونی و آزمایش ژنتیکی میبررسی پروفایل

گردد که منجر به ایمنی میبارداری سبب سرکوب سیستم  .[1]شوند 

زا تر شدن زنان باردار نسبت به عفونت و عوامل بیماریضعیف

ممکن است اثرات  COVID-19 شود. بنابراین، عفونتمی

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

COVID-19  بر روی سرنوشت بارداری، مطالعات بیشتری الزم

بنابراین، به علت وجود اطالعات بسیار کم در مطالعات  .[10]است 

مثل انسان و کروناویروس با تولیدشده بر روی رابطه بیماری انجام

-2019های پاتوفیزیولوژیک و بررسی آخرین ویژگی حیوانات

nCoV آگاهی از تأثیر پاندمی ،COVID-19  بر باروری زنان بسیار

 .[2]بااهمیت است 

 

 هامواد و روش

بیماری  شده بر رویای یافتن مقاالت و مطالعات انجامبر

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

های اطالعاتی پاب مد به تحقیق در پایگاه 2020مروری، در جوالی 

و گوگل اسکوالر پرداختیم. کلمات کلیدی که برای جستجو استفاده 

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

(reproductive( و )Infertility یا fertility و )(ACE2)  که

صورت انواع مختلفی از ترکیب این کلمات با یکدیگر جستجو به

 حذف ،مرتبط داشتندکه عنوان و یا چکیده غیرمقاالتی  انجام شد.

، که بیشترین ارتباط را به موضوع داشتندمطالعاتی  ،نهایتدر و شدند

جستجو  هنگام های زمانی. هرچند که محدودیتندگردیدانتخاب 

که از جدیدترین و  صورت گرفت، اما نهایت تالش شداعمال ن

هایی آن ؛ مخصوصاًشودشده استفاده قیقات انجامترین تحآورانهنو

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

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

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

نظر به بحث در مورد موضوعات موردها، بودند که در متن اصلی آن

مطالعه مروری داشتند. این ای مرتبط با هدف و یافتهبودند پرداخته 

بودن قاالت هم شامل مواردی چون تکراریمعیار برای حذف م

پس  ها با هدف بود.نآ یمرتبط بودن محتواموضوع موردبحث و غیر

اطالعات استخراج  ،مقاله 2۷نهایت از مرتبط، دراز حذف مقاالت غیر

 .شد

 

 نتایج

ACE2  اتصال ویروس کرونا را به غشای سلول میزبان

نتیجه ویروس ژنوم خود را وارد سلول هدف کند. درتسهیل می

های مختلف در ارگان ACE2خواهد کرد. ثابت شده است که 

 SARS-CoV-2شود و بنابراین زنان بیان میدستگاه تناسلی 

گرفته تا به ها وارد شود. در مطالعات انجامتواند به این سلولمی

های گرانولوزا و بافت ویروس جدید به سلولهجوم کرونا ،امروز

، رحم و جفت به اثبات های اپیتلیال آندومتر، واژنتخمدان، سلول

 اند.رسیده

 

 بحث 

 :در بیماری کرونا ACE2مسیر سلولی اثرگذاری 

ای و با رشتهبزرگ، تکهای ویروس ؛های کروناویروس

در یک  ،ویروسی RNA. ژنوم [11]هستند  RNAپوشش 

که خود توسط یک پوشش ویروسی  شودنوکلئوکپسید نگهداری می

پروتئین مختلف است:  3. این پوشش شامل [12]پوشانده شده است 

ع شدن و همگرایی که در جم «پروتئین غشایی»و  «پروتئین پوششی»

که دسترسی ویروس به  «ایپروتئین میله»و  ویروس نقش دارند

ای ویروس کرونا کند. پروتئین میلههای میزبان را تسهیل میسلول

به پیوستن میزبان  است که S2و  S1فرد زیرواحد منحصربه 2شامل 

در اتصال ویروس به غشای  S1کنند. نقش دومن ویروسی کمک می

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

که یکی از  اندکنون شناخته شدهشوند، تامتصل می S1واحد زیر

آمیخته کردن غشای سلول همدر S2است. نقش دومن  ACE2ها آن

اجازه  SARS-CoV-2وس است و به ژنوم ویروسی میزبان و ویر

تواند می ACE2  [.13] دهد تا وارد سلول میزبان شودمی

. [6]هیدرولیز کند   Ang-1-۷را برای ساخت  IIآنژیوتانسین 
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ANG II 1های آنژیوتانسین نوع از طریق گیرنده (AT1 نتایج )

و از طریق  کندها، قلب و مغز اعمال میها، کلیهدر ریهرا زایی آسیب

های بر روی توازن و عملکرد صحیح بافت ANG 1-7-Masمحور 

های ارگانای در طور گستردهبه ACE2گذارد. حیاتی اثر می

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

دارای عواقبی  ACE2گزارش شده است که بیان  .[14]شود می

 و TNF-αطریق ایجاد غیرمستقیم ازطور است که آپوپتوز را به

کند و با گیرنده لوکوسیت افزایش بیان سروتونین تسهیل می

 Bخانواده  3ایمونوگلوبولین مرتبط با التهاب عضو شبه

(L1LRB3: Leucocyte immunoglobulin‐like receptor 

subfamily B member 3مکانیسم کند. این نتایج( همکاری می ،

را  SARS ‐ CoV ‐ 2دن در بیماران آلوده به رسانبالقوه آسیب

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

SARS-CoV-1  به لیگاندACE2 ین قدرت شود، بنابرامتصل می

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

 ACE2های . تشخیص گیرنده[14]دهد شخص دیگر افزایش می

تواند عامل می ACE2 لین مرحله از عفونت ویروسی است، بنابرایناوّ

ها زایی، تروپیسم سلول میزبان و بافت، و به دنبال آناصلی بیماری

 هایبنابراین گیرنده .[16] تکثیر ویروس درون سلول میزبان باشد

ACE2 ّی در پاتوژنز عملکرد مهمCOVID-19  دارند. به

کنند، را بیان می ACE2هایی که سطح باالیی از خاطر، سلولهمین

 .[۷]و آسیب ببینند  ندریگبتوانند توسط ویروس مورد هدف قرار می

 :ACE2تأثیر ویروس کرونا بر ناباروری زنان به واسطه 

وارد  ACE2ویروس کرونا از طریق گیرنده سلولی مشابه 

هایی که بیان شود. از نظر تئوری، بافتهای میزبان هدف میسلول

ترین عفونت توسط ویروس ضعیف جنبهاز  ،دارند ACE2 باالیی از

های زنان در تخمدان ACE2بیان وابسته به گنادوتروپین  .[9]هستند 

یل و همکاران، پروفا Jiewen fu. در مطالعه [13] گزارش شده است

 RNAهای توالی در انسان از داده ACE2برای ژن  mRNAبیان 

در ریه  RPKM به واحد ACE2سازی بررسی شد. میزان رها

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

(RAS ،)ACE2  نقش آنزیمی دارد. حالRAS عنوان داشتن به

ها و شامل بیضههای مختلف، یک عملکرد مهم در فیزیولوژی ارگان

تا به حال، آسیب سیستم تناسلی  .[2]شود ها توضیح داده میتخمدان

که در مراحل  RASتأیید نشده است. اما  COVID-19زنان توسط 

عنوان مثال استروئیدوژنز، فولیکولوژنز، بلوغ تخمک تولیدمثل زن به

 .[18]ار باشد ذدارد، ممکن است تأثیرگگذاری نقش و حتی تخمک

و همکاران در سال  Zengطالعه ها، با توجه به نتایج مبر اینعالوه

در جفت بیشتر از ریه است و این احتمال عفونت  ACE2بیان  2020

و Pereira  هایبررسی .[19]دهد ویروسی جفت را نشان می

و همکاران در سال  Barretaطور و همین 2009همکاران در سال 

های گرانولوزای تخمدان در سلول ACE2نشان داده است که  2013

شود ها کنترل میکه توسط گنادوتروپین گاو و موش بیان شده است

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

آنژیوتانسین تخمدان  - و همکاران عملکرد اصلی سیستم رنین

(OVRASرا در فیزیولو )اند. ژی و اختالالت تخمدان گزارش کرده

در پاتوفیزیولوژی سندروم افزایش تحریک  OVRASرسد نظر میبه

 (OHSS: ovarian hyperstimulation syndromeتخمدانی )

-نظر می، بهACE2، با افزایش فعالیت فعال OVRAS .نقش دارد

رگی و نفوذپذیری موی کندمیرسد که نئوواسکوالریزاسیون را ترغیب 

طبق  .[22]باشند می OHSSپیامدهای  ها ازکه این دهدرا افزایش می

تواند باعث اختالل در می SARS-CoV-2شده، تحقیقات انجام

های گرانولوزا تواند به سلولمی SARS-CoV-2باروری زنان شود. 

ها و عملکرد و بافت تخمدان حمله کند و باعث کاهش کیفیت تخمک

-SARSبر آن جنین شود. عالوهو منجر به ناباروری یا سقطها تخمدان

CoV-2 اپیتلیال آندومتر آسیب بزند و هایممکن است به سلول 

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

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

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

همکاران در سال  جینگ وگری که توسط یان. در مطالعه دی[9]گیرد 

را در  COVID-19 / ACE2تأثیر بالقوه  صورت گرفت، 2020

ای در طور گستردهبه ACE2مثل زن ارزیابی کردند. سیستم تولید

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

ACE2  وAng II، طور گذاری، همینرشد فولیکول و تخمک

بر این بر کنند. عالوهسیون کیسه زرده و آنژیوژنز را کنترل میدژنرا

گذارند. با ثیر میأتغییرات معمول در بافت آندومتر و رشد جنین ت

ممکن  nCoV-2019 / ACE2در نظر گرفتن همه این کارکردها، 

مثل زن آسیب برساند و منجر به اختالل است به سیستم تولید

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

Anifandis  دهد که نشان می  2020و همکاران در سالSARS-

CoV-2 هایی که استرس تواند عملکرد تخمک را از طریق روشمی

. استرس اکسیداتیو [23]دهد، مختل کند اکسیداتیو را افزایش می

شود شده میریزیسلولی برنامهثباتی کروموزومی و مرگبی باعث

نوان مکانیسم اصلی در تخریب عشده بهیریزسلولی برنامهکه مرگ

کیستیک م تخمدان پلیوسندر .[24]شود ها شناخته میتخمک

(PCOS) که در سن  ،ریز در زنانیغدد درون ترین اختاللشایع

-لیل اختالل در تخمکدباشد و مبتالیان معموالً بهمی باروری هستند

. گزارش شده است که الگوی بیان [2۵]گذاری، نابارور هستند 
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با زنان  PCOSاجزای مولکولی و هورمونی در آندومتر بیماران 

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

ACE2- Ang (1-7) –Mas به را در آندومتر بیماران مبتال 

PCOS  بررسی کردند، بیانmRNA  مربوط بهACE2  در گروه

بیشتر از گروه کنترل بوده است. افزایش بیان  PCOSبیماران 

mRNA  مربوط بهACE2  در آندومترPCOS  ممکن است بر رشد

نقش  PCOSو تکامل آندومتر تأثیر بگذارد و در روند پاتولوژیک 

 .[2۷]داشته باشد 

 

 گیرینتیجه

شی از حضور ویروس در سیستم هیچ گزارتا به امروز، 

، مایع آمنیوتیک یا مایعات صفاقی و ترشحات واژن انمثل زنتولید

 SARS-CoV-2شده، ؛ اما طبق تحقیقات انجامگزارش نشده است

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

ACE2 در روند  تواندهای تناسلی زنانه، میبا هجوم به بافت

گذاری اثر لیکولوژنز، بلوغ تخمک و حتی تخمک، فواستروئیدوژنز

ای ثابت نکرده است که آیا که هیچ مطالعهگذارد. با وجود این

-SARSتأثیر عفونت با طورمستقیم تحتبهتوانند های زن میگامت

CoV-2 این   ؟های خانواده کرونا قرار گیرند یا خیریا سایر ویروس

های تناسلی زنانه، با هجوم به بافت ACE2مک ویروس به ک

لیکولوژنز، بلوغ تخمک و حتی تواند در روند استروئیدوژنز، فومی

ها دنبال آن باعث کاهش کیفیت تخمکگذاری اثر گذارد و بهتخمک

حتی منجر به نهایت ممکن است ها شود و درو عملکرد تخمدان

جنین و حتی سقطگزینی زودرس جنین، اختالل قاعدگی، النه

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

های از گیرنده SARS-CoV-2مدرکی در دست نیست که ویروس 

ACE2 کند یا چه مثل به چه صورت استفاده میدر سیستم تولید

 رد؛ثیری در کیفیت تخمک، بارداری متعاقب آن یا رشد جنین داتأ

های این مطالعات گذشته روی سایر ویروساما شواهد بر اساس 

ویروس جدید، ها با دانش امروزی از کروناخانواده و تطبیق آن

ن است ممک SARS-CoV-2د این فرضیه را رد کنند که نتواننمی

قرار دهد. مطالعات بیشتر و  تأثیرسیستم تناسلی زنانه را تحت

شود تا دانش در مورد های بیشتری پیشنهاد میطور روی بیمارهمین

 بر باروری انسان افزایش دهد. COVID-19تأثیر 

 

 تشکر و قدردانی

های معنوی دانشگاه علوم پزشکی وسیله از حمایتبدین

نماییم.ایران تشکر می
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