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سلب مسئولیت
مقاالت  ISCO3توصیه هایی هستند که میتواند گایدالین و رفرنسی باشد برای همه ی پزشکانی که از اوزون تراپی
در درمان بیماران استفاده میکنند .با این حال ،پیروی از این توصیه ها به قضاوت بالینی اوزون تراپیست بستگی دارد.
تمام انتشارات تکنیکی  ISCO3یا تحت عنوان  ، ISCO3شامل کد عملکرد ،ایمنی اسلوب عملکرد و هر گونه
اطالعات فنی دیگر موجود در این نشریات از منابعي به دست آمد ه است که قابل اعتماد بوده و بر اساس اطالعات فنی
موجود و تجارب اعضای  ISCO3و سایر صاحب نظران تا تاریخ صدور این بیانیه میباشد.
اگرچه توصیه ی  ، ISCO3به استفاده از این بیانیه یا سایر انتشارات خود به عنوان رفرنس (برای اعضای خود
وسایر اوزن تراپ ها ) میباشد  ،عمل به این موارد کامال اختیاری میباشد .بنابراین ISCO3 ،یا اعضای آن هیچ نتیجه
ای را تضمین نمیکنند او هیچ مسئولیت قانونی در ارتباط با ستفاده از اطالعات و یا پیشنهادات موجود در نشریات
 ISCO3را متقبل نمیشود |.
ISCO3هیچ کنترلی بر عملکرد و یا عدم اجرا ،سوء تعبیر،استفاده ی مناسب و یا نادرست از هر گونه اطالعات و
یا پیشنهادات در نشریات  ISCO3توسط اشخاص یا نهادها (از جمله اعضاء  ) ISCO3ندارد .
نشریات  ISCO3مورد بررسی دوره ای قرارمی گیرد واستفاده از آخرین نسخه به کاربران توصیه می شود.

نسخه تنها رسمی این سند به زبان انگلیسی منتشر شده است.
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توجه داشته باشید :این مقاله" استفاده بالقوه از ازن در SARS-COV-2 / COVID-19ا" كه توسط ISCO3نوشته شده،
مورد بحث قرار گرفته و تایید شده است  ،سه نکته ی کلیدی را مد نظر داشته است:
.1سازمان بهداشت جهانی) ، (WHOآژانس تخصصی سازمان ملل متحد ،که وظیفه اش حفظ بهداشت عمومی است ،به
طور رسمی به رسمیت اعالم نموده که" در حال حاضر هیچ واکسن یا درمان دارویی خاص و در دسترس برای
COVID-19وجود ندارد." 1
.2برای مبارزه با این پاندمی " WHOکشورها را به اقدامی فوری و تهاجمی "فراخوانده ؛ و بیان کرد که "این فقط یک
بحران بهداشت عمومی نیست ،بلکه بحرانی است که همه ی ابعاد زندگی را تحت تاثیر قرارداده است لذا هر بخش و هر
فرد باید در مبارزه نقش داشته باشد."2
بنابراین  ISCO3به عنوان بخشی از world health sectorمی خواهد وظیفه ی خود را در مبارزه با این بیماری
همه گیر ایفا نماید .
.3از انجایی که "واکسن یا درمان دارویی خاص ودر دسترس وجود ندارد " ،این مقاله توصیه های خود برای کمک به
مبارزه با کوروناویروس را با پیشنهاد استفاده بالقوه از ازن تراپی ،به عنوان یک درمان مکمل ،به طور انحصاری بر
اساس داده های علمی موجود در این مقاله با جزئیات توضیح داده است.

عالیم اختصاری
ACE2: Angiotensin-converting enzyme 2.
CDC: Centres for Disease Control and Prevention (USA).
COVID-19: Coronavirus disease 19.
CT: Computed tomography.
EBOO: Extracorporeal Blood Oxygenation-Ozonation.
EPA: Environmental Protection Agency (USA).
FDA: Food and Drug Administration (USA).
GSH: Glutathione
HSP: Heat Shock Proteins.
ISCO3: International Scientific Committee of Ozone Therapy
MAH: Major Autohemotherapy.
MiAH: A variant of the Minor Autohemotherapy.
MSCs: Mesenchymal Stem Cells.
O3SS: Ozonized Saline Solution.
OSHA: Occupational Safety and Health Administration (USA).
SARS-CoV-2: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.
UC: Umbilical Cord.
WHO: World Health Organization.

خالصه
پیدایش کروناویروس عامل سندرم حاد و شدید تنفسی  (SARS-COV-2 ) 2یا(COVID-
)19در اواخر سال 2019در چین موجب همه گیری وسیع بیماری و در نتیجه تبدیل به معضل
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بزرگ سالمتی درجهان شده شده است.بر اساس اخرین گزارشات رسمی در تاریخ 12مارس 2020
عفونت با  ، COVID-19توسط سازمان بهداشت جهانی( )WHOبه عنوان یک "پاندمی " شناخته
شده است.این داده ها حاکی از آن است که در حال حاضر تقریبا 125000مورد از 118کشور و
منطقه به  WHOگزارش شده است.
در دو هفته گذشته ،تعداد موارد گزارش شده در خارج از چین حدود 13برابر شده است و تعداد
کشورهای درگیر سه برابر شد  4291 .3نفر جان خود را از دست داده اند و در روزها و هفته
های پیش رو  ،ما انتظار داریم که تعداد موارد  ،تعداد مرگ و میر ،و تعداد کشورهای درگیر
افزایش قابل توجهی داشته باشد  2 .هدف این مقاله مرور "امکان استفاده از ازن به عنوان یک
درمان مکمل" در مهار COVID-19میباشد.
واژه های ازن SARS-COV-2 ،و  COVID-19در پایگاه داده های علمی جستجو شد.
ازن می تواند در ضد عفونی کردن محیط آلوده به ویروس به کار رود  .حداکثر اثر ضد ویروسی
ازن نیاز به یک دوره کوتاه رطوبت باال ( >  90%رطوبت نسبی) پس از دستیابی به اوج غلظت
گاز ازن (  20 – 25پی پی ام یا  39-49میلی گرم در متر مکعب ) دارد.
ازن به عنوان یک گاز می تواند تمام فضاهای موجود در یک اتاق( از جمله شکاف ها ،تجهیزات،
پارچه و سطوح زیر مبلمان) ،اتاق بیمارستان ،فضای حمل و نقل عمومی ،اتاق هتل ،کابین کشتی،
دفترکار ،و غیره نفوذ کند( با تاثیربسیار بیشتر نسبت به اسپری های دستی ضد عفونی کننده).
مناطقی که با ازن ضدعفونی میشوند باید به دلیل احتمال مسمومست تنفسی با ازن خالی از سکنه و
حیوانات باشند.
ازن درمانی سیستمیک می تواند به طور بالقوه در  SARS-COV-2مفید باشد .منطق و مکانیسم
اثر در حال حاضر از نظر بالینی در سایر عفونت های ویروسی ثابت شده است و تاثیر باالی ان در
مطالعات تحقیقاتی نیزنشان داده شده است.
مکانیسم عمل شامل موارد زیر است:
)1ایجاد تعدیل در استرس اکسیداتیو ،درنتیجه تعادل در وضعیت اکسیداتیو-احیاء سلولی .
)2تحریک تولید  IFN-gammaو سیتوکین های پیش التهابی ( )proinflammatory
 )3افزایش جریان خون و اکسیژن رسانی بافتی به اندامهای حیاتی.
)4در صورت استفاده به روش اتو هموتراپی مینور به عنوان یک  auto-vaccineبا تحریک
تقویت سیستم ایمنی عمل میکند.

روشهای توصیه شده عبارتند از:
اتوهموتراپی ماژور)، Major Autohemotherapy (MAHتزریق نرمال سالین اوزونه
،Ozonized Saline Solution (O3SS),اوزونه کردن خون خارج از بدن
)Extracorporeal Blood Oxygenation-Ozonation (EBOOو یکی از انواع
اتوهموتراپی ماینور)Minor Autohemotherapy (MiAH
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پروتکل بالینی باید مطابق با دوز و روشهای استاندارد که در بیانیه ی ازن تراپی مادرید تعریف
شده است ،باشد .ازن تراپی یک درمان مکمل است (ونه جایگزین؛مترجم)  ،زیرا در حالی که
بیمار با داروهای طب رایج درمان
می شود ،همزمان تحت درمان با پروتکل پیشنهادی این مقاله قرار میگیرد.
حداقل سه کارازمایی بالینی با استفاده از ) Major Autohemotherapy (MAHدر حال
حاضر در چین در درحال انجام است و داده های بالینی بیشتری برای اثبات اثر ازن تراپی به عنوان
یک درمان مکمل در بیماری  COVID-19مورد نیاز است .
کلید واژه ها
Ozone, Ozone therapy, COVID-19, SARS-CoV-2, Ozonized Saline
Solution, Major autohemotherapy.

مقدمه
کروناویروس ها پاتوژن هاي مهم انسانی و حیوانی هستند .در پایان سال  ،2019یک کوروناویروس جدید
به عنوان علت تعدادی از موارد ذات الریه در ووهان (استان هوبئی چین) شناسایی شد که باعث همه گیری
بزرگ جهانی و تبدیل به معضل بهداشت وسالمت عمومی شده است .4این ویروس به سرعت گسترش یافت
و موجب یک همه گیری در سراسر چین و گزارش موارد پراکنده در سطح جهان شد .در فوریه سال
 ،2020سازمان بهداشت جهانی بیماری را  COVID-19نامید ،که مخفف بیماری کرونا ویروس 2019
میباشد 5 .ویروسی که باعث  COVID-19است کوروناویروس سندرم حاد تنفسی شدید(SARS- 2
) COV-2نامیده شد  ،که در ابتدا از ان به عنوان  2019-nCoVیاد شده بود.
 SARS-CoV-2ارتباط ژنتیکی نزدیکی دو کروناویروس خفاشی عامل شبه سندرم حاد و شدید bat-،
 SL-CoVZC45و ،SL-CoVZXC21دارد،به ویژه BetaCoV/bat/Yunnan/RaTG13/2013
شبیه  SARS-CoV-2انسانی است .6این ویروس دارای تنوع ژنتیکی زیاد و تکامل سریع است.
SARS-COV-2با انتقال انسان به انسان از طریق قطرات تنفسی و یا تماس مستقیم انتشار می
یابد و دوره کمون عفونت به طورمتوسط  6.4روز و تعداد تولید مثل پایه ) (2.24-3.58در روز
برآورد شده است .4در میان بیماران مبتال به پنومونی ناشی از  ، SARS-COV-2تب شایع ترین
عالمت بود ،به دنبال آن ضعف و سرفه خشک شایعترین عالیم اولیه هستند .8شایعترین یافته در
توموگرافی کامپیوتری تصاویری از قفسه سینه )، (CTدرگیری دو طرفه ریوی بانمایground-
glassبوده است .تصاویر  CTپیشرفت در طول مراحل اولیه ی شروع بیماری را نشان داده
است .9
در حال حاضر هیچ داروی ضد ویروسی از سازمان غذا و داروی آمریکا) ، (FDAسازمان دارو و
محصوالت بهداشتی اسپانیا ) (AEMPSو یا سازمان دارویی ایتالیا  ،برای درمانCOVID-19
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مجوز نگرفته است. .تا جایی که ما میدانیم هیچ داروهای ضد ویروسی جهت درمان بیماران با
COVID-19در هیچ کشوری در جهان مجوز نگرفته است.این نکته رسما توسط  WHOتایید شده
است" :در حال حاضر ،هیچ واکسنی و یا درمان های دارویی خاص در دسترس برای درمان
" COVID-19وجود ندارد 1 .برخی مطالعات در شرایط آزمایشگاهی و یا  in vivoنشان
فعالیت های بالقوه ی درمانی برخی ترکیبات در برابر کروناویروس جدید است ،اما هیچ اطالعات
در دسترس؛ از مطالعات مشاهده ای و یا آزمایشات کنترل شده ی تصادفی در انسان  ،که درمانهای
تحقیقاتی توصیه شده برای بیماران تایید شده یا مشکوک  COVID-19را تایید کند ،وجود ندارد .
 ،Remdesivirیک داروی ضد ویروسی تحقیقاتی است ،که فعالیت ضد ویروسی آن در شرایط in
vitroعلیه SARS-COV-2گزارش شده است  .10تعداد کمی از بیماران مبتال به COVID-19
خارج از کارآزمایی بالینی  remdesivirداخل وریدی دریافت کرده اند .یک کارآزمایی تصادفی
شده ی بالینی با کنترل دارونما با  remdesivirبرای درمان بیماران بستری مبتال به پنومونی
COVID-19در چین اجرا شده است .یک کارآزمایی تصادفی شده برچسب باز باlopinavir-
ritonavir, duranavir, danoprevir, cobisistat, Anti-CD147 Humanized
Meplazumab, Eculizumab, Bevacizumab, Recombinant Human
Angiotensin-converting Enzyme 2 (rhACE2), NK cells, Umbilical Cord
(UC)-Derived Mesenchymal Stem Cells (MSCs), immunoglobulins,
sphingosine-1-phosphate receptor regulators Fingolimod, hydroxychloroquine,ویتامین ، Dویتامین ث داخل وریدی و اتوهموتراپی ماژور با اوزون(،که یکی
ازدیگر ترکیباتی است که هنوز اطالعاتی از نتیجه یا اثر آنها در دسترس نیست) داروهای طب
سنتی چینی و درمان های دیگر  ،در بیماران بستری مبتال به پنومونی و  COVID-19در چین
انجام شده است ،اما هیچ نتیجه ای تا به امروز در دسترس نمی باشد  .آزمایشات بالینی دیگر بر
12، 11
روي درمان های بالقوه ي  COVID-19در حال برنامه ریزی شدن هستند .
عالوه بر انتشار ویروسی از طریق راه تنفسی SARS-COV ،در دستگاه گوارش  ،کلیه و غدد
عرق هم دیده شده  ،بنابراین ممکن است از طریق مدفوع ،ادرار و عرق ،دفع و در نتیجه منجر به
انتقال ویروس شود .13آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (ACE2) 2به احتمال بسیار زیاد به عنوان
محل اتصال برای SARS-COV-2گونه ی عامل  COVID-19همه گیری اخیر ( ،به طور
14
مشابه با گونه ی SARS-COVدر همه گیری بیماری سارس  )2002-2003عمل می کند .
بیماری های زمینه ای گزارش شده در موارد مرگ و میر شامل فشار خون باال ،دیابت ،بیماری
عروق کرونر قلب ،سکته مغزی و برونشیت مزمن است .منبع ویروس و پاتوژنز این بیماری
هنوزکامال مشخص نشده و هیچ دارو و درمانی خاص یافت نشده است.15
ازن درمانی درکنترل  COVID-19به دوصورت قابل استفاده است:
 )1ضد عفونی کننده (با شواهد علمی باال)
الف) محیط آلوده (بیمارستان ها،محیط حمل و نقل ،وسایل نقلیه ،همه سطوح که در آن این
ویروس ممکن است وجود داشته باشد و)...
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ب) در محیطهای آبی مانند ضد عفونی کردن آب آشامیدنی ،تصفیه فاضالب ،تجهیزات
خشکشویی و فرآوری مواد غذایی .16
 )2استفاده ی بالقوه ی درمانی و سیستمیک( به عنوان طب مکمل) به منظور:
17-19
الف) بهبود وضعیت سالمت بیماران و کاهش بار ویروسی،
ب) به صورت دهان شویه با آب ازن به منظور کاهش بروز پنومونی ناشی از ونتیالتور در
بیماران متصل به دستگاه تهویه مکانیکی .20
هدف این مقاله مرور مکانیسم های اثر بالقوه ی استفاده از ازن به عنوان درمان مکمل در مدیریت
COVID-19میباشد.
لغات مورد جستجو در شواهد ومنابع:
 ، SARS-COV-2، COVID-19سارس ،ازن ،ازن تراپی ،پنومونی ویروسی .
پایگاه داده های کتابشناختی مورد مطالعه ، PAHO، LILACS، SciELO، MEDLINE/PubMed :
WHO International Clinical Trials Registry Platform ، ZOTERO ISCO3،EMBASE
 ،NIH،کتابخانه ملی پزشکی و پایگاه داده های ایاالت متحده ،با موتورهای جستجو مانند گوگل و Google
. Scholar
انواع اسناد :مقاالت اصلی ،پایان نامه منتشر شده ،گزارش های بالینی ،آزمایشات بالینی در حال انجام و بررسی
کتابشناختی.
زبان :انگلیسی ،روسی و اسپانیایی .تاریخ انتشار : 1980-2020.
معیارهای خروج :عدم دسترسی آزاد به متن کامل به دلیل محدودیت های مالی و  /یا ،ارائه شواهد ناکافی علمی
مطالعات است .

ضد عفونی محیط زیست
برای کاهش گسترش ویروس  ،COVID-19روش های کنترل عفونت های زیست محیطی باید اجرا
شود .21-25برای مراکز بهداشتی درمانی ایاالت متحده CDC ،روشهای معمول تمیز کردن و ضد
عفونی را برای COVID-19توصیه کرده است .24محصوالت تایید شده توسط آژانس حفاظت از
محیط زیست )(EPAدر امریکا از نظر موثر بودن بر ویروسهای پاتوژن نوظهور حاوی این
ترکیبات فعال میباشد :پراکسید هیدروژن ،هیپوکلریت سدیم ،اسید  ،peroxyaceticاتانول،
ایزوپروپیل الکل  ،آلکیل دی متیل بنزیل آمونیوم کلرید هاdidecyl dimethyl ammonium ،
sodium carbonate ، octyl decyl dimethyl ammonium chloride ، chloride
 sodium dichloro-s-triazinetrione ، peroxyhydrateو  ...است .26
اهمیت ضد عفونی زیست محیطی در یک مطالعه از سنگاپورنشان داده شده است ،در آین
آزمایش RNAویروسی تقریبا در تمام سطوح مورد آزمایش (دستگیره ها ،پریز های برق ،تخت
خواب و دسته های کنار تخت ،درب و پنجره داخلی ،کاسه توالت ،سینک ) دراتاق یک بیمار عالمت
دار خفیف  COVID-19قبل از تمیز کردن معمول نشان داده شد RNA .25ویروسی در سطوح
مشابه در اتاق از دو بیماران عالمت دار دیگر بعد از تمیز کردن معمول ( sodium
) dichloroisocyanurateیافت نشد .قابل توجه است که یافتن  RNAویروسی در سطوح نشان
دهنده ی حضور ویروس زنده وعفونت زا نمیباشد .عوامل موثر بر بقای این ویروس ها بر روی
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سطوح عبارتند از :تنوع گونه ،تیتر ،نوع سطح ،حالت رسوب ،درجه حرارت و رطوبت نسبی و
روش مورد استفاده برای شناسایی ویروس است .نمونه برداری محیطی ،آلودگی در محیط های
درمانی با  SARS-CoVو ویروس آنفلوانزا را نشان داده است  ،اگر چه استفاده از روش های
تشخیص مولکولی ممکن است لزوما نشان دهنده وجود ویروس زنده نباشد.
دست پس ار آلودگی ازطریق تماس با محیط  ،می تواند موجب آلودگی سطوح مخاطی فرد مثل
چشم ،دهان و بینی شود  .مدلهای ریاضی و تحقیقات بر روی حیوانات و آزمایشات مداخله
ای نشان می دهد که انتقال تماسی مهم ترین راه انتقال بوده است .پیشگیری از عفونت و
اقدامات کنترلی هم شامل بهداشت دست و تجهیزات حفاظت فردی برای به حداقل رساندن
آلودگی شخص و برای محافظت از آلودگی سطوح مخاطی و دستگاه تنفسی ،و بهینه سازی
ضد عفوني و تمیز کردن سطوح درمحیط های بهداشتی و درمانی می باشد.27
واکنش ویروس ها در مقابل ازن مورد بررسی قرار گرفته است .28-31پس از 30ثانیه از قرار
گرفتن در معرض ازن99 ،درصد از ویروس ها غیر فعال میشوند اوزون موجب آسیب به پروتئین
الیه محافظ پوشاننده ی ویروس شده  ،و در نتیجه مانع اتصال ویروس به به سلول های طبیعی میشود
و از طرفی ( با عبور از الیه ی محافظ و دسترسی به ژنوم ویروسی) موجب تخریب  RNAتک
رشته ای ویروس میشود .28گاز ازن نسبت به سایر گازها و مایعات ضد عفونی کننده ی شیمیایی از
مزایای بالقوه بی شماری برخوردار است 32ازن یک ترکیب طبیعی ،است که به راحتی از اکسیژن
یا هوا در محل تولید میشود ،و و سریعا میشکند (با نیمه عمر حدود  20دقیقه  ± 10دقیقه بسته به
محیط) و تبدیل به اکسیژن میشود .16به عنوان یک گاز می تواند تمام فضاهای موجود در یک اتاق،
از جمله شکاف ها ،تجهیزات،و پارچه ها وزیر سطوح مبلمان نفوذ کند و بسیار موثرتر از اسپری
های ضدعفونی کننده عمل میکند .33تنها نقطه ضعف قابل توجه  ،احتمال واکنش با برخی مواد
مانند الستیک طبیعی و سمیت بالقوه آن در صورت استفاده ی طوالنی مدت وبدون محافظت میباشد.
اداره ی ایمنی و سالمت شغلی )(OSHAدر ایاالت متحده آمریکا،در استانداردهای هوا برای سالمت
عمومی  ،سطح مجاز ازن را  0.1پی پی ام برای  8ساعت یا  0.3پی پی ام برای 15دقیقه ،برای
تماس ایمن تعیین کرده است.34سیستم های تصفیه که از ازن برای پاکسازی هوا استفاده میکنند نباید
بیش از سطح استاندارد ازن تولید کنند  ،که بسیار پایین تر از هر فعالیت ضد میکروبی و یا کنترل
موثر بو هستند .غلظت پایین ازن ،کمتر از حد تعیین شده توسط EPAدر محیطهای بسته ،به عنوان
سیستم های تصفیه هوا استفاده شده است ،اما کارآیی آنها توسط بسیاری از مطالعات مورد سوال بوده
است 36،.35در غلظت باال از ازن درفضاهای خالی شده ازانسان و حیوانات برای ضدعفونی کردن
برخی مواد شیمیایی و بیولوژیکی ورفع بوهایی مانند دود استفاده شده است.
حداکثر اثر ضد ویروسی ازن نیاز به یک دوره کوتاه از رطوبت باال ( >  90%رطوبت نسبی)
پس از دستیابی به اوج غلظت گاز ازن (  20 – 25پی پی ام یا  39-49میلی گرم در متر مکعب
)دارد.16
یک مطالعه نشان داده که ویروسهای خشک شده بر روی سطوح سخت (پالستیک ،فوالد و
33
شیشه) ،و سطوح نرم (مانند پارچه ،پنبه و فرش)به یک اندازه نسبت به ازن آسیب پذیرهستند  .در
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صورت استفاده از ژنراتور مناسب و غلظت مناسب ،ازن میتواند اتاق  ،اتاق بیمارستان ،
وسایل حمل و نقل عمومی ،اتاق هتل ،کابین کشتی،اتاق ادارات ،و غیره را ضد عفونی کند .مناطقی
که با این روش ضدعفونی میشوند باید به دلیل احتمال مسمومست تنفسی با ازن خالی از سکنه و
حیوانات باشند .38درصورت استنشاق تصادفی  ،باید اقدامات اولیه توصیه شده توسط  ISCO3انجام
شود .39گاز ازن جهت ضد عفونی لباس های شسته شده ی بیمارستان نیز استفاده شده است .40عالوه
بر این ،از ازون میتوان در ضدعفونی باقی مانده ی فاضالب استفاده کرد .41پاکسازی معمول موجب
کاهش میزان تمام ویروس ها میشود  ،این در حالی است که اوزونه کردن بیشتر جهت پاکسازی
فاضالب ،تعداد ویروس را به سطوح غیر قابل کشف کاهش می دهد،و این روش نویدی برای
کاهش خطر انتقال بسیاری از ویروس های بیماری زا در انسان است.42
در حال حاضر از محلول های آبی ازن به عنوان ضد عفونی کننده در بسیاری از موارد ،از جمله
تصفیه فاضالب 43 ،لباسشوئی44 ،آب آشامیدنی 45و پردازش مواد غذایی استفاده میشود 47،.46ازن به
عنوان ماده ی ضد عفونی کننده بسیار موثر برای کنترل ویروس به شمار می آید .48ازن با
پراکسیداسیون لیپیدی و در پی آن چربی الیه ی خارجی ویروس و آسیب به پوشش پروتئینی
ویروس باعث کاهش عفونت زایی ویروسی می شود.29
اثر درمانی ازن در بیماری های ویروسی
ازن می تواند ویروس ها را از طریق اکسیداسیون مستقیم اجزای آن غیر فعال نماید  .29با این حال
فعالیت ویروس کشی ازن در داخل بدن زمانی که ویروس ها در مایعات بیولوژیک و یا حتی بدتر،
زمانی که داخل سلول هستند (پنوموسیت ،سلولهای کبدی ،سلول های اپیتلیوم CD4 + ،لنفوسیت ها،
مونوسیت ،گلیال و سلول های عصبی) نامشخص است  ،زیرا سیستم آنتی اکسیدان قوی در این
محیطها از ویروس محافظت می کنند .49به همین دلیل است که استفاده از تزریق وریدی مستقیم
ازن و سایر روشهای تایید نشده ،غیر منطقی میباشد .50ازن تراپی یک درمان مکمل مفید محسوب
میشود اما نه ازن ،و نه  H2O2به به دلیل خنثی شدن توسط انتی اکسیدانهای پالسما به سطح کافی
نمیرسند و از طرفی ویروس ها در داخل سلولی غیر قابل دسترس هستند .51با این حال ،به منظور
بررسی اثربخشی ازن تراپی در بیماری های ویروسی Bocci ،در و  Paulesu52نحوه ي
عملکرد اوزون داخل بدن را توضیح داده اند  .مکانیسم های زیر در این خصوص مطرح شده اند:

 (1ازن تراپی ،با افزایش تعداد و طول درمان قادر به ایجاد تعدیل در اکسیداتیو استرس و در
نتیجه برقراری تعادل در وضعیت اکسیداسیون-احیاء سلولی ،که یک فرایند
اساسی برای مهار تکثیر ویروس است  ،میباشد ؛ که به دنبال این تعادل تکثیر
ویروس متوقف خواهد شد .مکانیسم معماگونه ای که بوسیله آن ازن (اکسیدان قوی)
می تواند موجب القاء پاسخ آنتی اکسیدان شود ،در حال حاضرنه تنها در سطح
پروتئوم ،بلکه در سطح ژنومی کامال اثبات شده است .ازن با دوزمشخص درمانی
فاکتور هاي هسته ای  NrF2و NfκBرا تحریک نموده و موجب تعادل مجدد در
سیستم آنتی اکسیدان میشود .53-58استرس اکسیداتیو و ایمنی ذاتی نقش کلیدی در
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مسیر آسیب به ریه وکنترل شدت آسیب حاد ریه در طول عفونت های ویروسی مثل
سارس داشته است .59
 (2امکان القاء سنتز سیتوکینها  ،مانند اینترفرون واینترلوکین  ،در خون ازنه (در
اتوهموتراپی ماژور؛ مترجم) نشان داده شده است .اگر چه ازن القاءکننده ی ضعیفی است ،
لنفوسیت ها و مونوسیت ها یی که دوباره تزریق میشوند ،با مهاجرت از طریق سیستم لنفاوی،
می تواند سایر سلول ها را فعال کند که منجر به افزایش فعالیت سیستم ایمنی خواهد شد .این
فرآیند بسیار حایزاهمیت است زیرا انچه شدت و طول بیماری ویروسی را تغیین میکند شامل
موارد زیر است ؛ یا ویروس قدرت بیماریزایی باالیی دارد یا تعداد ویروس ها به سرعت
افزایش می یابد و از کنترل سیستم ایمنی خارج میشود؛ و یا سیستم ایمنی بدن به آنتی ژن های
ویروسی پاسخ مناسب نمی دهد ودر نتیجه نمیتواند با عفونت مقابله کند .عالوه بر این ،القای
 HO-1هموکسیژناز1-؛مترجم)58،یک آنزیم محافظت کننده است وموجب ازاد شدن یک سری
از پروتئین های شوک حرارتی ) (HSPمانند HSP70 ، HSP60و  HSP90که فعالیت های
ویروس کشی دارند  ،میشود .این پروتئینها فعال کننده قوی سیستم ایمنی ذاتی هستند و میتوانند
سنتز سیتوکین های پیش التهابی ( )proinflammatoryتوسط سیستم مونوسیت-ماکروفاژ و
60 ، 49
سلول های ارائه دهنده ي آنتی ژن را تحریک کنند .
 (3اکسیژن-ازن تراپی ،قطعا موجب بهبود اکسیژن رسانی بافتی مي شود 62 ،.61بیماران
مبتال به سندرم تنفسي حاد و شدید در معرض ابتال به هپاتیت خفیف غیر اختصاصی 63 ،فیبروز
ریه 64و نارسایی کلیه هستند .65ازن درمانی متابولیسم کبدی را تثبیت میکند ،تمایل به نرمال شدن
سطح پالسمایی فیبرینوژن وپروترومبین در بیماران تحت درمان  ،بهبود سنتز پروتیینهاي کبدی
را نشان میدهد  .49بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که ازن تراپی اثر محفاظتی در برابر آسیب
اکسیداتیو به قلب 67 ،66،کبد69 ،68،ریه 70و بافت کلیوی دارد.71
(4ازنه شدن خون خارج از بدن برای اتوهموتراپی مینور ،با استفاده از غلظت ازن نزدیک 90
میکروگرم  /میلی لیتر در هر میلی لیتر خون ،میتواند منجربه اکسیداسیون اجزای ازاد ویروسی
73،72، 49
شود و می تواند به عنوان واکسن ویروس غیر فعال و ایمونوژن عمل نماید .
نرمال سالین اوزونه :این روش توسط وزارت بهداشت روسیه در اوایل  1980'sبه رسمیت
شناخته شد و به طور رسمی در بیمارستان های دولتی این کشور ،به ویژه درحیطه های ارتوپدی،
پوست ،زنان و زایمان انجام میشود 75 ،4 7در سال ، 2004این روش در اوکراین نیز به رسمیت
شناخته شد .76این روش توسط تعداد زیادی از مقاالت علمی و تجربه بالینی قوی در مورد مزایای
این درمان پشتیبانی می شود.77
در این روش اشباع نرمال سالین ( )٪0.9با مخلوط از ازن/اکسیژن با غلظت خاص( بسته به
وزن بیمار )انجام می شود .وانجام آن  20-30دقیقه طول می کشد .بر خالف Major
،Autohemotherapyتاثیر نرمال سالین اوزونه در درمان بیماری های ویروسی مانند
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 ، Epstein Barrسیتومگالوویروس ، HPV،هرپس زوستر ،هرپس سیمپلکس ،و غیره ثابت شده
است .از آنجا که محلول سالین یک plasma expanderاست O3SS ،حجم بیشتری از خون را
نسبت به  ، Major Autohemotherapyاوزونه میکند و تعداد جلسات درمان هم کمتر است .
تجزیه و تحلیل داده های کتابشناختی در تعامل ازن با  NaClدر محلول های آبی ،اجازه می دهد
تا ما را به این نتیجه برساند که ازتجزیه ازن در محلول نرمال سالین فقط اکسیژن حاصل
میشود.وبه طور خاص ،هیچ مقدار قابل توجهی از هیپوکلریت و کلراتها مشاهده نشده است .این
79، 78
امر به ویژه برای استفاده دارویی از سالین اوزونه قابل توجه است .
در هنگام حل شدن ازن موجود در آب ،رادیکال های آزاد ،پراکسید هیدروژن(در مقدار ناچیز)،
مولکول های آب شش ضلعی ) (hexagonal water structuresو مولکول های کوچک تشکیل
میشوند .مولکول های آب شش ضلعی که در طول ازنه شدن محلول تشکیل شده اند موجب تسهیل
انتقال نه تنها الکترولیتها  ،بلکه سایرمواد ازغشای سلولی میشود.80
Boyarinov GAو سوکولوف82 ، 81نشان دادند که زمانی که یک بای پس قلبی ریوی با ازون
انجام می شود ،سلول های بدن بیمار بیشتر از زمانی که بای پس با اکسیژن انجام میشود گلوکز
مصرف میکنند .بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که مخلوط  O2 / O3حل شده ،رادیکال های آزاد،
پراکسید هیدروژن و سازه های آبی شش ضلعی تشکیل شده در طول وارد شدن حباب مخلوط O2 /
 O3درمحلول های آبی ، NaClتعیین كننده ي اثر درمانی سالین اوزونه میباشند.
این روش نه تنها موثر و بی خطرمی باشد ،بلکه نسبت به  ، Major Autohemotherapyبسیار
مقرون به صرفه تراست و روش انجام ساده تری دارد.
روشهای توصیه شده:
روشهای توصیه شده سیستمیک هستند وبه ترتیب اولویت شامل :
سالین اوزونه)، (O3SSاتوهموتراپی ماژور ) ، (MAHاوزونه کردن کل خون خارج از
بدن) (EBOOو یکی از
انواع اتوهموتراپی مینور) ( (MiAHبا استفاده از  90میکروگرم  /میلی لیتر) میباشند .خالصه ی
نحوه ی انجام هر روش ،دربیانیه ی مادرید درمورد ازن تراپی( Madrid Declaration on Ozone
 )Therapyموجود است .74عالوه بر این ،مراحل قدم به قدم با توجه به Good Clinical Practice
برای انجام هر روش در وب سایت  ISCO3برای دانلود در دسترس است ) .83-
85
(www.isoc3.org

پروتکل های بالینی O3SS
پروتکل های بالینی توصیه شده بر اساس تجارب بالینی ازن تراپیست بوده و باید جهت انجام کار
آزمایی های بالینی بیشتر ثبت شود .توجه داشته باشید که در حال حاضر سه مطالعه بالینی در چین
17با استفاده از اتوهموتراپی ماژور ()MAHانجام شده است ،اما نتایج اولیه هنوز در دسترس نیست .
19
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پروتکل پیشگیری باO3SS
ابتدا محلول سرم فیزیولوژی ٪ 0.9با ازن (دوز كل  3میکروگرم  /به ازاي هر كیلوگرم) به مدت
10دقیقه اشباع میشود( .توجه داشته باشید این دوز كل اوزون دریافتي توسط بیمار است (و نه
غلظت اوزون ) غلظت باید با توجه به ضریب انحالل اوزون در سالین نرمال ،حجم سالین و وزن
بیمار تعیین شود؛ مترجم)
سپس طي ادامه ی حباب سازی با همان پارامترها با سرعت  80-120قطره در دقیقه به بیمار تزیق
میشود .دو بار در هفته و در کل  6جلسه درمان .
پس از تزریق  ،O3SSگلوتاتیون  IV (GSH) 600میلی گرم  +ویتامین ث یک گرم در 100
میلی لیتر از محلول فیزیولوژیک حل و تزریق می شود .دو بار در هفته و طی  6درمان.
پروتکل درمانی باO3SS
ابتدا محلول سرم فیزیولوژی ٪ 0.9با ازن (دوز كل  5میکروگرم  /به ازاي هر كیلوگرم به مدت 10
دقیقه اشباع میشود .سپس حین ادامه ی حباب سازی با همان پارامترها باسرعت  80/120قطره /
دقیقه به بیمار تزیق میشود .روزانه به مدت  5روز .سپس به مدت پنج روز روزانه با دوز كل 3

میکروگرم  /به ازاي هر كیلوگرم
پس ازهرتزریق ، O3SSگلوتاتیون ) 1.2 IV (GSHگرم  +ویتامین ث  2گرم در  100میلی لیتر از
محلول فیزیولوژیک حل و تزریق می شود.
از آنجا که بیماری با استرس اکسیداتیو در بدن همراه است ،گلوتاتیون به دلیل ظرفیت اهدای
الکترون و تثبیت رادیکال های آزاد تولید شده توسط ویروس به درمان اضافه میشود  .گلوتاتیون
یک آنتی اکسیدان غیر آنزیمی است ،و یکی از اولین خطوط دفاعی در برابر آسیب اکسیداتیو
میباشد.در دوران پیری ،محتوای گلوتاتیون کاهش می یابد و سیستم ایمنی بدن دچار نقص در
تحریک ترشح  Th1میشود.کاهش ترشح سیتوکین های وابسته به ، Th1که با کاهش  GSHهمراه
است ،می تواند سیستم دفاعی میزبان در برابر عفونت های ویروسی را تضعیف کند.86
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دستگاه ژنراتور ازن و مواد مصرفی یکبار مصرف
ازن باید توسط یک ژنراتور پزشکی قابل اعتماد و دارای تاییدیه ی معتبر تولید شود .ژنراتور های
ازن دستگاه های پزشکی هستند در اتحادیه ي اروپا به عنوان کالس دستگاه های پزشکی  IIBطبقه
بندی شده ودارای نشان  CEهمراه با چهار عدد استart. 9, Council Directive .
)93/42/EEC, in accordance with Annex IX of the same directive).
ژنراتور باید بتواند ازن را با غلظتهای دقیق ( از  1میکروگرم  /میلی لیتر -تا  80میکروگرم  /میلی
لیتر) تولید کند .برای تولید ازن ،باید منحصرا از کپسولهای اکسیژن مدیکال(و نه دستگاههای
اکسیژن ساز؛مترجم) ودارای گواهی کیفیت پزشکی استفاده شود.
دستگاه باید بتواند جریان خروجی بین  200-500میلی لیتر  /دقیقه راتنظیم نماید و قادر به تولید
جریان پیوسته در غلظت های بسیار پایین ( 2-5میکروگرم  /میلی لیتر) باشد .
جنس تجهیزات یکبار مصرف باید مقاوم به ازن و فاقد فتاالت باشد و همانند ژنراتور ازن،در طبقه
بندی کالس ( IIBدستگاه های پزشکی) باشند.
نتیجه گیری
ازن می تواند برای ضد عفونی کردن مفید باشد ،حداکثر اثر ضد ویروسی آن نیاز به یک دوره
کوتاه از رطوبت باال ( ٪> 90رطوبت نسبی) پس از دستیابی به اوج غلظت گاز ازن ( 20 - 25
 ) 39-49 mg/m3،ppmدارد. .محیط مورد نظر به دلیل احتمال مسمومیت تنفسی با ازن باید بدون
سکنه و حیوانات باشد .
ازن درمانی سیستمیک به طور بالقوه می تواند دردرمان  SARS-COV-2مفید باشد .منطق و
مکانیسم عمل در حال حاضر از نظر بالینی در سایر عفونت های ویروسی اثبات شده است و در
مطالعات تحقیقاتي نیز تاثیر باالی آن نشان داده شده است .مکانیسم عمل به این شرح است:
 )1تنظیم استرس اکسیداتیو ،درنتیجه تعادل در وضعیت اکسیداتیو-احیاء سلولی است
 ) )2القاء IFNگاما و سیتوکین های پیش التهابی .
 )3فزایش جریان خون و اکسیژن رسانی بافتی به اندامهای حیاتی (کلیه ،ریه  ،مغز و قلب)
 )4این پتانسیل را دارد که در روش اتوهموتراپی مینور به عنوان یک اتو -واکسن عمل کند.
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، ، (MAH) اتوهموتراپی ماژور،(O3SS)روشهای سیستمیک توصیه شده شامل ؛ سالین اوزونه
)MiAH( ( و یکی از ا نواع از اتوهموتراپی مینورEBOO)اوزونه کردن کل خون خارج از بدن
.میباشند
پروتکل های بالینی باید مطابق با دوزهای استاندارد و روش های مندرج در"بیانیه ی مادرید
 حداقل سه کار ازمایی بالینی با استفاده از اتوهموتراپی ماژور. 71 " درخصوص ازن تراپی باشد
در چین در حال انجام است و آزمایش های بالینی بیشتری برای تایید اثر ازن تراپی به عنوان درمان
ازن تراپی یک درمان مکمل است زیرا در حالی.  مورد نیاز استCOVID-19 مکمل در درمان
 درمان پیشنهادی با ازن رابه عنوان مکمل، تحت درمان استallopathic که بیمار با داروی
.دریافت میکند
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