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Abstract

The covid-19 virus is a severe and contagious viral infection that appeared in Wuhan, China in
late December 2019 and spread rapidly around the world. Despite numerous studies on the new
virus, its origins remain unclear. Determining the exact source of this virus can be helpful in
finding solutions to control this virus and similar viruses in the future.

[ DOR: 20.1001.1.22285458.1399.11.41.8.2 ]

[ Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2021-12-08 ]

Keywords: Probable origin, Covid-19, virus

9

Corresponding author:
Aerospace and Sub-Aquatic Medical Faculty, Aja University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Email: hamze.shahali@ajaums.ac.ir

مقاله مروری کوتاه

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی
دوره  - 11شماره - 41زمستان 1399

منشاء احتمالی ویروس کووید91-

محمد درویشی ،9مجید نوری ،2محمدرضا ناظر ، 3حمزه شاه علی

*4

برای مشاهده این مقاله به صورت
آنالین اسکن کنید

 .1مركز تحقیقات بیماري هاي عفونی و طب گرمسیري (،)IDTMRCدانشکده هوافضا و طب زیر سطحی  ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران،
ایران
 .0مركز تحقیقات بیماریهاي عفونی و طب گرمسیري ( ،)IDTMRCدانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران
 .3گروه بیماري هاي عفونی ،مركز تحقیقات هپاتیت ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد ،ایران
 .4دانشکده هوافضا و طب زیر سطحی  ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران

چکیده

ویروس كووید11-یک عفونت ویروسی شدید و مسري است كه در اواخر دسامبر  0211در ووهان چین ظاهر شد و به-
سرعت در سراسر جهان گسترش پیدا كرد .با وجود مطالعههاي متعددي كه در مورد این ویروس جدید به انجام رسیده
است ،اما همچنان منشاء پیدایش آن بهصورت مبهم باقیمانده مانده است .تعیین منشاء دقیق این ویروس میتواند به
یافتن راه حلهایی براي مهار این ویروس و ویروسهاي مشابه در آینده مفید باشد.
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بیماري همهگیر  COVID-19یکی از كشندهترین
بیماريهاي عفونی است كه در سالهاي اخیر ظاهر
شده است .مانند تمام همهگیريهاي گذشته ،مکانیسم
خاص ظهور آن در انسان ناشناخته مانده است (.)33
تا همین اواخر ،اطالعات موجود در رابطه با ویروس-
هاي كرونا كم بود و عالقه چندانی هم به تحقیقات در
مورد این ویروسها وجود نداشت ( .)1اما ظهور و
انتشار ویروس كووید 11-تمام این معادالت را بههم
زد ،بهطوريكه از زمان شناسایی این ویروس سیل
عظیمی از تحقیقات در این رابطه به انجام رسیده
است .تا سال  0220تصور میشد كه كروناویروس یک

ویروس ساده و غیرمرگبار است ،اما در سال ،0223
چندین مورد سندرم حاد تنفسی ناشی از كرونا
( )SARS-CoVدر چین گزارش شد و سپس به 01
كشور دیگر نیز سرایت پیدا كرد و قبل از آنکه توسط
اقدامات تهاجمی بهداشت عمومی كنترل شود ،باعث
ابتالي دست كم  0021نفر و مرگ  013تن شد (.)0
دومین مورد از شیوع ویروس كرونا در سال  0210در
عربستان ثبت شد .این نوع جدید ،كروناویروس سندرم
تنفسی خاورمیانه ( )MERS-CoVنامیده شد كه
بسیار شبیهبه  SARS-CoVبود و باعث ایجاد عفونت
هاي انسانی با درصد مرگ و میر باال شد ( .)3،4در
سال  0212نیز نوع دیگري از كروناویروس با منشاء
خفاش در چین شناسایی شد كه باعث ایجاد یک
بیماري همهگیر در خوکها شد و بهعنوان
كروناویروس سندرم حاد اسهال خوكی (SADS-
 )CoVنامگذاري گشت ( .)0آخرین مورد هم در اواخر
دسامبر  0211بود زمانیكه یک نوع جدید از گونهاي
كروناویروس در شهر ووهان چین ظاهر شد .این
ویروس بهدلیل شباهتی كه با  SARS-CoVداشت ،از
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واژههای کلیدی :منشاء احتمالی ،كووید ،11-ویروس

کروناویروسها

شکل  -1مورفولوژي ساختاري ویروسهاي كرونا و
نحوه قرار گرفتن پروتئینهاي  Sبر روي سطح خارجی
ویروس .برگرفته از "مركز كنترل و پیشگیري از
بیماريها (.) CDC)")13

منشاء احتمالی کووید91-

ویروس كرونا ،پاتوژن مشترک انسان و حیوانات هستند
كه منشاء حیوانی داشته و میتوانند از طریق تماس
مستقیم به انسان منتقل شوند .اعتقاد بر این است كه
تمام انواع كروناویروسهایی كه باعث شیوع بیماري در
انسان شدهاند ،نشأت گرفته از خفاشها بوده است،
حیواناتی كه میزبان گونههاي مختلفی از ویروسهاي
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ویروسهاي كرونا گروه بزرگی از ویروسها هستند كه
در بدن بسیاري از حیوانات و از جمله انسانها یافت
میشوند .آنها میتوانند باعث بیماري هاي تنفسی در
انسان و بیماريهاي دستگاه گوارش در حیوانات شوند
( .)11كرونا در زبان التین به معنی تاج است ،چرا كه
هنگام مشاهده ویروسهاي كرونا در زیر میکروسکوپ
الکترونی ،یک شکل تاج مانند از غشاي ویروس دیده
میشود (( )10شکل  .)1ویروسهاي كرونا از اعضاي
زیرخانواده  Coronovirinaeهستند كه براساس توالی
پروتئینی و روابط فیلوژنتیکی میتوان آنها را در چهار
گروه كروناویروس آلفا ،بتا ،گاما و دلتا طبقهبندي كرد.

بهطوركلی ،دامنه میزبان ویروسهاي كرونا بسیار
محدود است و توانایی آنها براي تکثیر شدن در یک
نوع سلول خاص به توانایی ویریون در ایجاد تعامل با
گیرندههاي میزبانش بستگی دارد .پروتئین  Sیکی از
پروتئینهایی است كه بهخوبی در ویروسهاي كرونا
مانند سارس ،مرس و كووید 11-شناسایی و توصیف
شده است .یافتههایی كه تاكنون بهدست آمده نشان
میدهد كه پروتئین  Sنقش مهمی در غلبه بر موانع
گونهها و انتقال بین گونهها از حیوانات به انسان دارد
(( )13شکل  .)1مطالعههاي تکاملی نشان دادهاند كه
بیشتر ویروسهاي كروناي مشترک میان انسان و دام
از خفاشها نشأت گرفتهاند وگزارش شده است كه
توسط آئروسلها از طریق میزبانهاي واسطه كه آلوده
به ویروس هستند ،به انسان منتقل میشود (.)10
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با وجود مطالعات متعددي كه در مورد ویروس جدید
كووید 11-به انجام رسیده است ،اما همچنان منشاء
پیدایش آن بهصورت یک مسئله مبهم باقیمانده و
پرسشهایی بدون پاسخ باقیمانده است ( .)0تعیین
منشاء دقیق این ویروس و شناسایی راههاي انتشار آن
بسیار حائز اهمیت است ،زیرا در آن صورت میتوان به
راه حلهایی براي مهار این ویروس و ویروسهاي
مشابه آن در آینده دست یافت ( .)1،12درک منشاء
ویروس به سه دلیل مهم است .یکی این است كه اگر
منبع را پیدا كنیم و اگر هنوز وجود دارد ،میتوانیم از
ورود مجدد ویروس مشابه در آینده به انسان جلوگیري
كنیم .دوم ،اگر بفهمیم كه چگونه این شخص از
خاستگاه خفاشها به بدن انسان سرایت كرده است،
شاید بتوانیم از وقایع مشابه در آینده جلوگیري كنیم.
سوم ،اگر بتوانیم منشاء ویروس را پیدا كنیم ،میتوانیم
در موقعیت بهتري براي تولید درمان¬هاي واكسن
كارآمدتر براي این بیماري قرار بگیریم ( .)32با توجهبه
موارد فوق ،هدف از مطالعه حاضر جمعبندي و ارائه
یک مرور كلی بر روي مطالعههایی است كه به بررسی
منشاء احتمالی كووید 11-پرداختهاند.

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

نظر علمی كروناویروس سندرم حاد تنفسی 0
( )SARS-CoV-2نامیده شد ( )2،5و بعد از سوي
سازمان بهداشت جهانی بهعنوان "بیماري كووید"11-
نامگذاري گشت (.)3

نوع گاما و دلتا مخصوص پرندگان است ،اما ممکن
است كه پستانداران را نیز آلوده كنند ،اگرچه تاكنون
گزارشی از ایجاد آلودگی ناشی از آنها در انسان ارائه
نشده است ( .)13،14اما انواع كروناویروسهاي آلفا و
بتا توانایی آلوده كردن انسانها را داشته و لذا از
اهمیت خاصی براي ما برخوردارند ( .)15این ویروسها
قادر هستند كه خود را با محیطهاي جدید سازگار
سازند و از طریق جهش و نوتركیبی باعث ایجاد
بیماريهاي تنفسی ،رودهاي و سیستم عصبی مركزي
در حیوانات و انسانها شوند (.)12
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با این حال ،برخی از اپیدمیولوژیستها از طریق توالی
ژنتیکی به این نتیجه رسیدهاند كه منشاء این ویروس
از خفاش بوده و "بهطورطبیعی" به انسان جهش كرده
است ،بهاحتمال از افرادي كه حیوانات آلوده را در
بازاري در ووهان چین جابهجا میكردند (.)05،02
برخی از محققان بر این باورند كه خفاشها خود می-
توانند بهطور مستقیم عامل انتقال ویروس كرونا به
انسان باشند ( ،)03اما برخی دیگر از مطالعههاي نشان
دادهاند كه كروناویروسهاي قابل انتقال به انسان از
طریق یک حیوان واسطه به انسان سرایت میكنند .در
یک مطالعه كه بهتازگی به انجام رسیده است ،دو

نتیجهگیری

بهعلت عدم وجود هیچگونه گزارش علمی در مورد
اولین بیمار مبتال به ویروس كووید 11-درچین ،تعیین
دقیق منشاء این ویروس در انسان هنوز بهطور قطع
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از زمان شیوع كووید 11-نیز فرضیههاي مختلفی در
مورد منشاء این بیماري ارائه شده است كه بیشتر آن-
ها مبتنی بر محل شروع و نحوه شیوع این بیماري
هستند ( .)02البته هنوز هیچ گزارش علمی در مورد
اولین بیمار مبتال به این ویروس در چین وجود ندارد
كه این مسئله باعث مشکل در ردیابی منشاء قطعی
كووید 11-شده است ( .)2این عدم اطمینان در مورد
منشاء دقیق ویروس باعث شده است كه یک نظریه
توطئه در مورد منشاء ویروس به وجود آید ( .)01طبق
این نظریه ،ویروس كووید 11 -بهطور تصادفی یا
عمدي از یک آزمایشگاه تحقیقاتی واقع در نزدیکی
بازار محصولهاي دریایی ووهان در چین نشت كرده
است ( .)00طرفداران این توطئه ادعا میكنند كه این
ویروس بهعمد در این آزمایشگاه ،مهندسی شده تا از
آن بهعنوان یک سالح بیولوژیکی استفاده شود .علی-
رغم تالشهایی كه در مقابل این فرضیه به انجام
رسیده ،ایده ویروس چینی هم چنان پابرجا باقی مانده
است (.)03،04

تحقیقات بسیاري در راستاي پیدا كردن حیوان واسطه
احتمالی كه باعث انتقال ویروس كووید 11-از خفاش
به انسان شده است ،به انجام رسیده و از حیوانات
مختلفی نام برده شده است .فرضیههاي اولیه از مارها
( )01یا الکپشتها ( )32به¬عنوان میزبان واسطه
احتمالی براي انتقال كووید 11-به انسان نام بردهاند،
اما مطالعههاي آتی این احتمال را رد كردند (.)31
خوک ،موش خرما و گربهها از دیگر حیواناتی هستند
كه میتوانند بهعنوان میزبان واسطه كووید 11-عمل
كنند ( .)30اما نشان داده شده است كه كووید 11-در
موش خرماها و گربهها باعث ایجاد عفونتهاي خفیف
میشود كه احتمال میزبانی آنها را كاهش میدهد
( .)33،34همچنین از پانگولین (مورچهخوار پولکدار)
نیز بهعنوان یک میزبان واسطه احتمالی ویروس كرونا
نام برده شده است .این حیوان بهطور عمده در
كشورهاي جنوب شرقی آسیا یافت میشود و شکار و
حمل غیرقانونی اینگونه در معرض خطر در سراسر
آسیا گزارش شده است ( .)10جالب این كه
گلیکوپروتئین اسپایک بهدست آمده از برخی
كروناویروسهاي پانگولین شباهت زیادي به SARS-
 CoV-2كه شامل هر شش باقیمانده اصلی RBD
است ( ،)35كه این امر از احتمال میزبانی پانگولینها
پشتیبانی میكند ،هر چند كه این مسئله هنوز بهطور
كامل مشخص نشده است ( .)00سازمان بهداشت
جهانی معتقد است كه همانطور كه در رخدادهاي
قبلی دیده شده است " ،یافتن منشاء ویروسهایی كه
باعث سرایت مشترک بیماري از حیوانات به انسان
شدهاند ،ممکن است سالها طول بکشد (.)32
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كرونا هستند ( .)11با این حال ،در بیشتر موارد ،این
ویروسها نه بهطور مستقیم توسط خفاشها ،بلکه از
طریق یک حیوان واسطه به انسان منتقل شدهاند .به-
عنوان مثال سارس از طریق تماس مستقیم با نوعی
گربه (گربه زباد) كه در چین مصرف خوراكی دارد،
آغاز شد و مرس از طریق تماس مستقیم با شتر تک
كوهان به انسان منتقل شد (.)11

فرضیه در مورد منشاء احتمالی ویروس كووید11-
بیان شده است:
 )1وجود میزبان حیوانی قبل از انتقال مشترک؛
 )0وجود میزبان انسان و سپس انتقال مشترک (.)00

تعارض منافع

بین نویسندگان تعارض منافعی وجود ندارد.

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

ممکن نشده است .با این حال ،تحقیقات توالی ژنتیکی
به این نتیجه رسیدهاند كه منشاء این ویروس از خفاش
بوده و سپس بهطور مستقیم یا بهواسطه حیوان سومی
به انسان منتقل گشته است .در این رابطه از حیوانات
متعددي نام برده شده است كه شاید محتملترین آنها
پانگولین باشد.
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