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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. 
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 چکیده

-در ووهان چین ظاهر شد و به 0211 است كه در اواخر دسامبریک عفونت ویروسی شدید و مسري 11-ویروس كووید
هاي متعددي كه در مورد این ویروس جدید به انجام رسیده با وجود مطالعه .جهان گسترش پیدا كرد سرعت در سراسر

ند به توامانده مانده است. تعیین منشاء دقیق این ویروس میصورت مبهم باقیهاست، اما همچنان منشاء پیدایش آن ب
 هاي مشابه در آینده مفید باشد.هایی براي مهار این ویروس و ویروسیافتن راه حل

 روسی، و11-دیكوو ،یمنشاء احتمال: کلیدی هایواژه

 مقدمه
 نیتراز كشنده یکی COVID-19 ریگهمه يماریب
ظاهر  ریاخ يهااست كه در سال یعفون يهايماریب

 سمیگذشته، مکان يهايریگشده است. مانند تمام همه
(. 33خاص ظهور آن در انسان ناشناخته مانده است )

-روسیاواخر، اطالعات موجود در رابطه با و نیتا هم
در  قاتیهم به تحق یدانكرونا كم بود و عالقه چن يها

(. اما ظهور و 1ها وجود نداشت )روسیو نیمورد ا
هم معادالت را به نیتمام ا 11-دیكوو روسیانتشار و

 لیس روسیو نیا ییكه از زمان شناسايطورهزد، ب
 دهیرابطه به انجام رس نیدر ا قاتیاز تحق یمیعظ

 کی روسیشد كه كروناویتصور م 0220است. تا سال 

، 0223مرگبار است، اما در سال ریو غ ادهس روسیو
از كرونا  یناش یمورد سندرم حاد تنفس نیچند

(SARS-CoVدر ) 01گزارش شد و سپس به  نیچ 
كرد و قبل از آنکه توسط  دایپ تیسرا زین گریشور دك

كنترل شود، باعث  یبهداشت عموم یاقدامات تهاجم
(. 0تن شد ) 013نفر و مرگ  0021دست كم  يابتال

در  0210كرونا در سال  روسیو وعیمورد از ش نیمدو
سندرم  روسیكروناو د،ینوع جد نیعربستان ثبت شد. ا

شد كه  دهیام( نMERS-CoV) انهیخاورم یتنفس
عفونت جادیبود و باعث اSARS-CoV به هیشب اریبس
 (. در3،4باال شد ) ریبا درصد مرگ و م یانسان يها

با منشاء  روسیاز كروناو يگرینوع د زین 0212سال 
 کی جادیشد كه باعث ا ییشناسا نیخفاش در چ

عنوان ها شد و بهدر خوک ریگهمه يماریب
-SADS) یخوك سندرم حاد اسهال روسیكروناو
CoVمورد هم در اواخر  نی(. آخر0گشت ) يگذار( نام

 يهااز گون دینوع جد کیكه یبود زمان 0211دسامبر 
 نین ظاهر شد. ایدر شهر ووهان چ روسیكروناو

داشت، از  SARS-CoVكه با  یشباهت لیدلبه روسیو
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 0 یسندرم حاد تنفس روسیكروناو ینظر علم
(SARS-CoV-2نام )ياز سو عد( و ب5،2شد ) دهی 

 "11-دیكوو يماریب"عنوان به یسازمان بهداشت جهان
 (.3گشت ) يگذارنام

 دیجد روسیكه در مورد و يوجود مطالعات متعدد با
چنان منشاء ماست، اما ه دهیبه انجام رس 11-دیكوو

و  ماندهیمسئله مبهم باق کیصورت هآن ب شیدایپ
 نیی(. تع0مانده است )یبدون پاسخ باق ییهاپرسش

انتشار آن  يهاراه ییو شناسا روسیو نیا قیمنشاء دق
توان به یآن صورت م در رایاست، ز تیحائز اهم اریبس

 يهاروسیو و روسیو نیمهار ا يبرا ییهاراه حل
(. درک منشاء 1،12) افتیدست  ندهیمشابه آن در آ

است كه اگر  نیا یکیمهم است.  لیبه سه دل روسیو
از  میتوانیو اگر هنوز وجود دارد، م میكن دایمنبع را پ

 يریبه انسان جلوگ ندهیمشابه در آ روسیورود مجدد و
شخص از  نیكه چگونه ا می. دوم، اگر بفهممیكن

كرده است،  تیها به بدن انسان سراخاستگاه خفاش
. میكن يریجلوگ ندهیمشابه در آ عیاز وقا میبتوان دیشا

 میتوانیم م،یكن دایپرا  روسیمنشاء و میسوم، اگر بتوان
واكسن  هاي¬درمان دیتول يبرا يبهتر تیدر موقع

به (. با توجه32) میریقرار بگ يماریب نیا يكارآمدتر برا
و ارائه  يبندموارد فوق، هدف از مطالعه حاضر جمع

 یاست كه به بررس یهایهمطالع يبر رو یمرور كل کی
 اند.پرداخته 11-دیكوو یمنشاء احتمال

 هاوسریوکرونا
ها هستند كه روسیاز و یكرونا گروه بزرگ يهاروسیو

 افتیها و از جمله انسان واناتیاز ح ياریدر بدن بس
در  یتنفس يها يماریتوانند باعث بیها مشوند. آنیم

شوند  واناتیدستگاه گوارش در ح يهايماریانسان و ب
تاج است، چرا كه  یبه معن نی(. كرونا در زبان الت11)

 کروسکوپیم ریكرونا در ز يهاروسیمشاهده و هنگام
 دهید روسیو يشکل تاج مانند از غشا کی ،یالکترون

 يكرونا از اعضا يهاروسی(. و1( )شکل 10شود )یم
 یهستند كه براساس توال Coronovirinae رخانوادهیز

ها را در چهار توان آنیم یکیلوژنتیو روابط ف ینیپروتئ
كرد.  يبندتا، گاما و دلتا طبقهآلفا، ب روسیگروه كروناو

نوع گاما و دلتا مخصوص پرندگان است، اما ممکن 
آلوده كنند، اگرچه تاكنون  زیاست كه پستانداران را ن

ها در انسان ارائه از آن یناش یآلودگ جادیاز ا یگزارش
آلفا و  يهاروسی(. اما انواع كروناو13،14نشده است )

و لذا از  شتهها را داآلوده كردن انسان ییبتا توانا
ها روسیو نی(. ا15ما برخوردارند ) يبرا یخاص تیاهم

سازگار  دیجد يهاطیقادر هستند كه خود را با مح
 جادیباعث ا یبیجهش و نوترك قیسازند و از طر

 يمركز یعصب ستمیو س ياروده ،یتنفس يهايماریب
 (.12ها شوند )و انسان واناتیدر ح

 اریكرونا بس يهاروسیو انزبیدامنه م ،یطوركلبه
 کیشدن در  ریتکث يها براآن ییمحدود است و توانا

تعامل با  جادیدر ا ونیریو یینوع سلول خاص به توانا
از  یکی S نیدارد. پروتئ یبستگ زبانشیم يهارندهیگ

كرونا  يهاروسیدر و یخوباست كه به ییهانیپروتئ
 فیو توص ییشناسا 11-دیمانند سارس، مرس و كوو

دست آمده نشان هكه تاكنون ب ییهاافتهیشده است. 
در غلبه بر موانع  ینقش مهم S نیدهد كه پروتئیم

به انسان دارد  واناتیها از حگونه نیها و انتقال بگونه
اند كه نشان داده یتکامل هايه(. مطالع1( )شکل 13)
 امانسان و د انیمشترک م يكرونا يهاروسیو ترشیب

اند وگزارش شده است كه نشأت گرفته هااز خفاش
واسطه كه آلوده  يهازبانیم قیها از طرتوسط آئروسل

 (.10شود )یهستند، به انسان منتقل م روسیبه و

كرونا و  يهاروسیو يساختار يمورفولوژ -1 شکل
 یسطح خارج يبر رو S يهانینحوه قرار گرفتن پروتئ

از  يریشگیمركز كنترل و پ". برگرفته از روسیو
 (."(CDC (13) هايماریب

 91-دیکوو یاحتمال منشاء
هستند  واناتیكرونا، پاتوژن مشترک انسان و ح روسیو

تماس  قیتوانند از طریداشته و م یوانیكه منشاء ح
است كه  نیبه انسان منتقل شوند. اعتقاد بر ا میمستق

در  يماریب وعیكه باعث ش ییهاروسیتمام انواع كروناو
ها بوده است، د، نشأت گرفته از خفاشانانسان شده

 يهاروسیاز و یمختلف يهازبان گونهیكه م یواناتیح
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 نیموارد، ا ترشیحال، در ب نی(. با ا11كرونا هستند )
 ها، بلکه ازتوسط خفاش میمستقطور بهها نه روسیو

-اند. بهواسطه به انسان منتقل شده وانیح کی قیطر
 یبا نوع میس مستقتما قیعنوان مثال سارس از طر

 ارد،د یمصرف خوراك نیگربه )گربه زباد( كه در چ
با شتر تک  میتماس مستق قیآغاز شد و مرس از طر

 (.11كوهان به انسان منتقل شد )

در  یمختلف يهاهیفرض زین 11-دیكوو وعیزمان ش از
-آن ترشیارائه شده است كه ب يماریب نیمورد منشاء ا

 يماریب نیا وعیوه شبر محل شروع و نح یها مبتن
مورد  در یگزارش علم چیه (. البته هنوز02ند )هست

وجود ندارد  نیدر چ روسیو نیمبتال به ا ماریب نیاول
 یمنشاء قطع یابیرد درمسئله باعث مشکل  نیكه ا
در مورد  نانیعدم اطم نی(. ا2شده است ) 11-دیكوو

 هینظر کیباعث شده است كه  روسیو قیمنشاء دق
(. طبق 01) دیبه وجود آ روسیورد منشاء وتوطئه در م

 ای یطور تصادفبه 11 -دیكوو روسیو ه،ینظر نیا
 یکیواقع در نزد یقاتیتحق شگاهیآزما کیاز  يعمد

نشت كرده  نیووهان در چ ییایدر هايلبازار محصو
 نیكنند كه ایتوطئه ادعا م نی(. طرفداران ا00است )

شده تا از  یسمهند شگاه،یآزما نیعمد در ابه روسیو
-یاستفاده شود. عل یکیولوژیسالح ب کیعنوان هآن ب
به انجام  هیفرض نیكه در مقابل ا ییهاتالش رغم
مانده  یهم چنان پابرجا باق ینیچ روسیو دهیا ده،یرس

 (.03،04است )

 یتوال قیها از طرستیولوژیدمیاز اپ یحال، برخ نیا با
 روسیو نیا اند كه منشاءدهیرس جهینت نیبه ا یکیژنت
به انسان جهش كرده  "یعیطورطببه"خفاش بوده و  از

آلوده را در  واناتیكه ح ياحتمال از افرادبهاست، 
(. 05،02كردند )یجا مهجاب نیدر ووهان چ يبازار
-یها خود مباورند كه خفاش نیاز محققان بر ا یبرخ

كرونا به  روسیعامل انتقال و میطور مستقتوانند به
نشان  هايهاز مطالع گرید ی(، اما برخ03ند )انسان باش

قابل انتقال به انسان از  يهاروسیاند كه كروناوداده
كنند. در یم تیواسطه به انسان سرا وانیح کی قیطر

است، دو  دهیبه انجام رستازگی بهمطالعه كه  کی

 11-دیكوو روسیو یدر مورد منشاء احتمال هیفرض
 شده است: انیب

 قبل از انتقال مشترک؛ یوانیح زبانی( وجود م1
 (.00انسان و سپس انتقال مشترک ) زبانی( وجود م0

واسطه  وانیكردن ح دایپ يدر راستا ياریبس قاتیتحق
از خفاش  11-دیكوو روسیكه باعث انتقال و یاحتمال

 واناتیو از ح دهیبه انسان شده است، به انجام رس
ز مارها ا هیاول يهاهینام برده شده است. فرض یمختلف

واسطه  زبانمی عنوان¬( به32) هاپشتالک ای( 01)
اند، به انسان نام برده 11-دیانتقال كوو يبرا یاحتمال

(. 31احتمال را رد كردند ) نیا یآت هايهاما مطالع
هستند  یواناتیح گریها از دخوک، موش خرما و گربه

عمل  11-دیواسطه كوو زبانیعنوان متوانند بهیكه م
در  11-دی(. اما نشان داده شده است كه كوو30كنند )

 فیخف ياهعفونت جادیها باعث اموش خرماها و گربه
دهد یها را كاهش مآن یزبانیشود كه احتمال میم
دار( خوار پولک)مورچه نیاز پانگول نیچن(. هم33،34)
كرونا  روسیو یواسطه احتمال زبانیم کیعنوان به زین

در  هعمدطور به وانیح نینام برده شده است. ا
شود و شکار و یم افتی ایآس یجنوب شرق يكشورها
در معرض خطر در سراسر  نهگونیا یقانونریحمل غ

كه  نی(. جالب ا10گزارش شده است ) ایآس
 یدست آمده از برخهب کیاسپا نیکوپروتئیگل

-SARSبه  يادیشباهت ز نیپانگول يهاروسیكروناو
CoV-2 یاصل ماندهیكه شامل هر شش باق RBD 

ها نیپانگول یزبانیامر از احتمال م نی(، كه ا35است )
طور مسئله هنوز به نیكه ا دكند، هر چنیم یبانیپشت

(. سازمان بهداشت 00كامل مشخص نشده است )
 يطور كه در رخدادهامعتقد است كه همان یجهان

كه  ییهاروسیمنشاء و افتنی"شده است ،  دهید یقبل
به انسان  واناتیاز ح يماریشترک بم تیباعث سرا

 (.32) ها طول بکشداند، ممکن است سالشده

 یریگجهینت
در مورد  یگونه گزارش علمچیعلت عدم وجود هبه
 نییتع ن،یدرچ 11-دیكوو روسیمبتال به و ماریب نیاول
طور قطع هدر انسان هنوز ب روسیو نیمنشاء ا قیدق



13

لی
کو

مول
ی  

لول
 س

ژی
ولو

کن
وت

 بی
ای

ه ه
تاز

له 
مج

 

 
 

 یکیژنت یتوال قاتیحال، تحق نیممکن نشده است. با ا
از خفاش  روسیو نیاند كه منشاء ادهیرس جهینت نیبه ا

 یسوم وانیواسطه حبه ایم یطور مستقهبوده و سپس ب
 واناتیرابطه از ح نیبه انسان منتقل گشته است. در ا

آنها  نیترمحتمل دینام برده شده است كه شا يمتعدد
 باشد. نیپانگول

 منافع تعارض
 وجود ندارد. یمنافعتعارض  سندگانینو نیب
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