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  پهلوي ضعيف تا كشنده از سينه: شوند ها چگونه باعث ايجاد بيماري مي كروناويروس
  *اتابك روحي امينجان

 همدان، دانشگاه بوعلي سينا

  چكيده
ويروسي كه باعث شده است تا سازمان بهداشت جهاني اعالم  –عامل شيوع در حال پيشرفت كنوني  2019كروناويروس جديد 

واژه . اي كه اين ويروس به آن تعلق دارد نامگذاري شده است بر اساس خانواده –المللي درباره سالمت عمومي كند  نگراني بين
ها بيمار  تر اين ويروس واع ضعيفها بوسيله ان در ابتدا ممكن است براي بسياري ناآشنا باشد، اما تقريبا همه انسان» كروناويروس«

اما تا كمتر از دو دهه . هاي معمولي هستند پنجم از سرماخوردگي ها عامل حدود يك اند، بطوريكه چهار سويه از اين ويروس شده
شدند، به همين دليل پژوهش درباره  هاي شناخته شده براي انسان باعث ايجاد بيماريهاي خيلي ضعيف مي قبل، همه سويه

شوند آن است كه  هايي كه باعث ايجاد بيماري خفيف و شديد مي تفاوت اصلي بين كروناويروس. اويروس خيلي جدي نبودكرون
كنند در حاليكه انواع ايجاد كننده  را آلوده مي) بيني و گلو(هاي فوقاني دستگاه تنفس  انواع ايجاد كننده بيماري خفيف، بخش

  .پهلو شوند توانند باعث سينه شوند و مي تكثير مي) ها ريه(اه تنفس هاي تحتاني دستگ بيماري شديد، در قسمت
  .پهلو ، سرماخوردگي معمولي، بيماري خفيف، بيماري شديد، سينه2019كروناويروس جديد : كليدواژگان

  a.roohiaminjan@basu.ac.ir :مترجم مسئول، پست الكترونيكي* 
هايي درباره چگونگي تكامل  جديد سوالشيوع كروناويروس 

اين عوامل بيماريزا و دليل ضعيف يا شديد بودن بيماري حاصل 
  .از آنها را مطرح ساخته است

همه چيز عوض شد، زماني كه عامل شيوع  2003در سال 
SARS )در چين يك كروناويروس ) سندرم حاد تنفسي

  .تشخيص داده شد
Susan Weiss شناس دانشگاه پنسيلوانيا بيان كرده است ميكروب :

مردم متوجه شدند كه بايد در . »همه متخصصان شوكه شدند«
شود كه  تصور مي. ها مراقب باشند برابر اين گروه از ويروس

شيوع سارس زماني اتفاق افتاده است كه يك كروناويروس از 
به انسان  -)civet cats(هاي زباد  به احتمال زياد گربه - حيوان

منتقل شده است و باعث ايجاد يك نوع بيماري مشترك بين 
توانايي اين . شده است) zonosis(انسان و حيوان يا زونوز 

مورد توجه قرار  2012ها براي انتقال به انسان در سال  ويروس
گرفت، زمانيكه يك ويروس ديگر از شتر به انسان منتقل شد و 

اين . را ايجاد كرد) رميانهسندرم تنفسي خاو( MERSبيماري 
نفر شده است، بويژه در  858بيماري تاكنون باعث مرگ 

درصد از افراد آلوده شده به  34عربستان سعودي، كه در حدود 
  .ويروس اند

و كروناويروس جديد به احتمال  SARS ،MERSهاي  ويروس
درباره  پژوهشي جديددر . اند ها منشاء گرفته بسيار زياد از خفاش

 RNAدرصد از توالي  96مشخص شد كه  nCoV-2019 ژنگان
يك كروناويروس جدا شده از يك گونه ) genome(آن با ژنگان 

از  Stanley Perlman. خاص از خفاش در چين شباهت دارد

مدت زمان ها براي  اين ويروس«: دانشگاه آيووا بيان كرده است
بدون اينكه باعث » اند ها وجود داشته طوالني در بدن خفاش

اما هيچ خفاشي در بازار حيوانات ووهان در . بيماري آنها شود
چين، جايي كه شيوع كنوني از آنجا شروع شد، فروخته نشده 

رسد كه بايد يك گونه ميزبان حدواسط  است بنابراين به نظر مي
هاي ذكر شده  انتقال براي همه شيوعاين روند . وجود داشته باشد

هاي حدواسط ممكن است تنوع  در بدن ميزبان. مشابه است
ها به دليل آسان شدن جهش يا ايجاد جهش  ژنتيكي ويروس

  .متفاوت افزايش يابد
كند كه آيا به  اما كروناويروس چيست؟ چه چيزي تعيين مي

چقدر  انسان منتقل شود يا نه، چه زماني و چگونه منتقل شود و
چه چيزي باعث ايجاد تفاوت بين عامل ايجاد و  مسري باشد؟

كننده يك بيماري ساده گرفتگي بيني با عامل يك بيماري كشنده 
  شود؟ مي

  
  Getty Imagesعكس از : كروناويروس
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هاي تهديد كننده سالمت جهاني،  بعد از پيدايش اين ويروس
پژوهشگران براي پاسخ دادن به چنين سواالتي اقدام به مطالعه 

  .اند شناسي مولكولي كرده آنها از جنبه زيست
  دانش كنوني: شيوع كروناويروس جديد

  ساختار كروناويروس
 RNAدار و حاوي  هاي پوشش ها، ويروس كروناويروس

بوده  RNAاي هستند يعني ژنگان آنها شامل يك رشته  رشته تك
همه . شود و هر ذره ويروسي با يك پوشش پروتئيني پوشانده مي

بعد از ورود به داخل : كنند ها يك روند بنيادي را طي مي ويروس
هاي  جزاي آن، كپيسلول ميزبان، با در اختيار گرفتن برخي از ا

هاي جديد  سازند، سپس ويروس زيادي از خودشان مي
 RNAاما همانندسازي . سازند هاي ديگر ميزبان را آلوده مي سلول

هاي ميزبان در  هاي اصالح خطايي است كه سلول فاقد مكانيسم
هاي  برند، بنابراين ويروس به كار مي DNAهنگام همانندسازي 

RNAشوند زي دچار خطا ميدار در هنگام همانندسا .
دار RNAهاي  ها در مقايسه با بقيه ويروس كروناويروس

 –حرف يا باز  30,000شامل  –ها را دارند  ترين ژنگان طوالني
در يك عامل بيماريزا هر چقدر ماده ژنتيكي بيشتري كپي شود 

ها خيلي  در نتيجه اين ويروس. احتمال اشتباه بيشتر خواهد بود
ها باعث ايجاد  برخي از اين جهش. كنند سريع جهش پيدا مي

هاي جديد، مانند بوجود آمدن توانايي براي آلوده كردن  ويژگي
هاي ميزبان يا حتي گونه جديدي از  انواع جديدي از سلول

  .شوند ميزبان، مي
: ها چهار پروتئين ساختاري وجود دارد در كروناويروس

. اسپايكنوكلئوكپسيد، پروتئين پوششي، پروتئين غشائي و 
نوكلئوكپسيد در تشكيل هسته ژنگاني نقش دارد، هسته ژنگاني 

هاي پوششي و غشائي قرار  در داخل توپ متشكل از پروتئين
هاي چماقك مانندي  هاي اسپايك برآمدگي پروتئين. گيرد مي

اند و باعث  هستند كه از سراسر سطح ذره ويروسي بيرون زده
براي ) sun’s corona(رشيد ايجاد ظاهري شبيه به تاج يا هاله خو

. اند شوند و به اين دليل كروناويروس نامگذاري شده ويروس مي
شوند، نوع  هاي سلول ميزبان متصل مي ها به گيرنده اين برآمدگي
  .كنند را شناسايي مي –و نوع گونه ميزبان  –سلول ميزبان 

هايي كه باعث ايجاد بيماري  تفاوت اصلي بين كروناويروس
شوند آن است كه انواع ايجاد كننده بيماري  يد ميخفيف و شد
را آلوده ) بيني و گلو(هاي بااليي دستگاه تنفس  خفيف بخش

هاي  كنند در حالي كه انواع عامل بيماري شديد در قسمت مي
توانند باعث  شوند و مي تكثير مي) ها ريه(پاييني دستگاه تنفس 

و  ACE2نام اي به  به گيرنده SARSويروس . پهلو شوند سينه
اين  –شود  متصل مي DPP4اي به نام  به گيرنده MERSويروس 

تفاوت در پراكنش اين . هاي ريه وجود دارند ها در سلول گيرنده
تواند توجيهي براي متفاوت  ها مي ها و اندام ها در بافت گيرنده

در مقايسه با  MERSبودن اين دو بيماري باشد، به عنوان مثال 
SARS كند ت و عالئم گوارشي شديدتري ايجاد ميتر اس كشنده .
MERS  خيلي مسري نيست كه احتماال مربوط به نوع گيرنده آن
شناس دانشگاه  ويروس Christine Tait-Burkard. است

هاي انتهايي نايژه  در بخش DPP4«: ادينبورگ بيان كرده است
شود، بنابراين  بيان مي] ها مسيرهاي هوايي منتهي به داخل ريه[
بايد تعداد بسيار زيادي  MERSاي آلوده شده به ويروس بر

ويروس وارد دستگاه تنفسي شود، چون مسيرهاي عبور هوا 
براي آلوده شدن . كنند خيلي خوب ذرات بيماريزا را تصفيه مي

است، ] ها براي رسيدن به ريه[نياز به تماس زياد و طوالني مدت 
دارند اين بيماري  به همين دليل در افرادي كه با شترها سروكار

  .»شود ديده مي
هاي بااليي دستگاه تنفس  هايي كه در بخش برعكس، ويروس

تر هستند چون اين عوامل بيماريزا به  شوند مسري تكثير مي
هاي بااليي دستگاه تنفس وارد و خارج  راحتي به قسمت

توانايي «: بيان كرده است Tait-Burkardعالوه بر اين، . شوند مي
شود، چون  تكثير در دماهاي مختلف باعث ايجاد تفاوت مي

تر است اگر ويروس در  هاي بااليي دستگاه تنفس خنك بخش
هاي  هاي بااليي دستگاه تنفس پايدارتر باشد به بخش دماي بخش

همچنين، مسيرهاي هوايي پاييني از نظر . تر نخواهد رفت پايين
تري براي ويروس  هاي نامناسب مني، محيطبيوشيميايي و اي

مشاهده شد كه اين  nCoV-2019با مطالعه ويروس . »هستند
 ACE2، براي ورود به سلول از SARSويروس جديد، مانند 

رسد اين موضوع دليل كشندگي كمتر  به نظر مي. كند استفاده مي
به نظر (باشد  MERSويروس جديد، تاكنون، نسبت به ويروس 

ومير تخميني براي كروناويروس جديد در  خ مرگرسد نر مي
تر شدن  درصد باشد، اما اين عدد ممكن است با گسترده 2حدود 

  ).شيوع ويروس و شناسايي بيماران جديد تغيير كند
هايي  شود وقتي بدانيم كه ويروس وضعيت به سرعت پيچيده مي
ت هاي به شد توانند بيماري كنند مي كه از يك گيرنده استفاده مي

 NL63يك كروناويروس انساني به نام . متفاوت ايجاد كنند
شود اما فقط  متصل مي ACE2به گيرنده  SARSهمانند ويروس 

كند در حالي كه  هاي بااليي دستگاه تنفس را آلوده مي بخش
SARS دهد هاي پاييني دستگاه تنفس را ترجيح مي بخش .

Perlman ا دليل اين موضوع چيست، م«: بيان كرده است
در  ACE2موضوع عجيب ديگر آن است كه گيرنده . »دانيم نمي

هاي قلبي  سلول SARSقلب به فراواني وجود دارد اما ويروس 
از دانشگاه وسترن كيپ  Burtram Fielding. كند را آلوده نمي

دهد كه  اين موضوع نشان مي«: آفريقاي جنوبي بيان نموده است
، نيز در فرآيند )co-receptors(ها  گيرنده -هاي ديگر، يا هم گيرنده
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اتصال ويروس به گيرنده، . »سازي بايد نقش داشته باشند آلوده
. اولين مرحله از فرآيند ورود به داخل سلول ميزبان است

شود، آنها شروع  هنگامي كه ويروس به سلول ميزبان متصل مي
هاي ديگري  كنند و ممكن است پروتئين به الحاق در همديگر مي

. هاي ديگري از سلول ميزبان متصل شوند به گيرنده از ويروس
Fielding براي كارايي ورود به داخل سلول «: بيان كرده است

هاي ديگري  ميزبان، تنها يك گيرنده اصلي وجود ندارد، گيرنده
  .»تواند وجود داشته باشد نيز مي

  مسابقه تسليحاتي سيستم ايمني
هاي  ها وجود پروتئين كروناويروسهاي مهم  يكي ديگر از ويژگي

رسد در فرار از پاسخ  است، كه به نظر مي» )accessory(كمكي «
پاسخ . نقش دارد -خط مقدم دفاع بدن  –ايمني ذاتي ميزبان 

ايمني ذاتي در زمان شناسايي مهاجم توسط سلول ايمني شروع 
شود، اين  هايي به نام اينترفرون ترشح مي شده و پروتئين

. كنند ها از همانندسازي عوامل بيماريزا جلوگيري مي پروتئين
هاي ضد ويروسي، از متوقف  ها آبشاري از فعاليت اينترفرون

. كنند اندازي مي كردن توليد پروتئين تا القاء مرگ سلولي، را راه
 Weiss. متاسفانه، اكثر اين فرآيندها براي ميزبان نيز نامناسب اند

هاي توليد كننده واكنش  يماريبسياري از ب«: بيان كرده است
ها  و پاسخ ايمني تخريبي به وسيله ويروس –التهاب  –ايمني 

اين موضوع تعيين خواهد كرد كه يك ويروس . شوند ايجاد مي
زماني كه ويروس با يك سيستم حفاطتي : چقدر كشنده باشد

برخورد كند چه ميزاني از پاسخ ايمني تخريبي را القا خواهد 
بسياري از . ين سابقه پزشكي افراد نيز مهم استبنابرا. »كرد؟

افرادي كه تاكنون به دليل ابتال به كروناويروس جديد فوت كرده 
اي مانند  هاي زمينه بيماري« Tait-Burkardاند، براساس نظر 

اند، چرا كه  هاي ثانويه داشته هاي خودايمني يا عفونت بيماري
يمني ذاتي با هاي ثانويه در زمان درگيري سيستم ا عفونت

از اين رو مهم است . تواند خيلي بيشتر گسترش يابد ويروس مي
اي تحت درمان قرار گيرند و  هاي زمينه كه بيماران براي بيماري

بيوتيك داده  براي جلوگيري از عفونت باكتريايي به آنها آنتي
  .»شود

كند تا مهاجمان را از بدن  سيستم ايمني با ايجاد پاسخ، تالش مي
ها براي ماندن در بدن ميزبان با استفاده از  ند و ويروسحذف ك

اين توانايي در ميان . كنند ابزارهايي با سيستم ايمني مبارزه مي
چنين بيان  Weiss. هاي مختلف، متفاوت است كروناويروس

ها خويشاوند نزديك هم هستند اما  اين ويروس«: كندمي
هاي  آنها براي غلبه بر جنبه. هاي كمكي متفاوتي دارند پروتئين

برخي از . »اند متفاوتي از پاسخ ايمني ذاتي تكامل يافته

ها به اين دليل ناقل  كنند خفاش پژوهشگران فكر مي
اد پاسخ ها قادر به ايج ها هستند كه همانند انسان كروناويروس

بيان  Tait-Burkard. ها نيستند ايمني قوي در برابر اين ويروس
هاي پيام دهنده به سيستم  تعداد زيادي از مولكول«: كرده است

شود، به همين دليل آنها بيمار  ها بيان نمي ايمني ما در خفاش
ها به جاي واكنش شديد، يك پاسخ  در خفاش. »شوند نمي

ه ممكن است باعث تكامل شود، ك ضعيف دائمي ايجاد مي
ها به  خفاش«: چنين مي گويد Tait-Burkard. ها شود ويروس

هايي  كنند، در نتيجه ويروس ترشح مي  طور دائم اينترفرون
بنابراين . شوند كه بتوانند از پاسخ ايمني فرار كنند انتخاب مي

هايي  هاي بسيار خوبي براي انتخاب ويروس ها مخزن خفاش
  .»خيلي خوبي براي مخفي ماندن دارند هستند كه توانايي

. اند هاي كمكي به طور كامل شناخته نشده اما تاكنون پروتئين
Perlman ها را از برخي از  توان اين پروتئين مي«: بيان كرده است
ها حذف كرد بدون اينكه تاثيري بر توانايي رشد آنها  ويروس

كليدي اگر پروتئين نقش : ممكن است فكر كنيد. داشته باشد
براي مبارزه با پاسخ سيستم ايمني داشته باشد با حذفش سيستم 

. »اما اين موضوع لزوما درست نيست –ايمني برنده خواهد شد 
هاي كمكي، قدرت  بعضي از پژوهشگران معتقدند كه پروتئين

مطالعات انجام شده . كنند ها را تعيين مي كشندگي كروناويروس
نشان داده  SARSويروس در زمينه حذف پروتئين كمكي در 

كند اما قدرت  است كه كارايي همانندسازي ويروس تغيير نمي
توان  مي«: بيان نموده است Fielding. شود بيماريزايي آن كم مي

كه ويروس رسد  يبه نظر م و، را تغيير دادها  يروساز و ياريبس
  .»تر بشود ضعيف

Tait-Burkard دي ها تا حدو كروناويروس«: بيان كرده است
توانايي اصالح خطاي ژنتيكي را دارند، اما مناطق خاصي از 

در نتيجه، در دو قسمت از ژنگان . »گيرند ژنگان را ناديده مي
هايي كه پروتئين اسپايك و  بخش: قابليت جهش وجود دارد

: مي گويد Tait-Burkard. كنند پروتيئن كمكي را رمزگذاري مي
زه ايجاد تعداد زيادي از ها اجا در اين دو ناحيه، كروناويروس«

دهند، كه نتيجه آن تكامل است، چون اين  اشتباهات را مي
كنند و از  هاي جديد را كنترل مي ها اتصال به گيرنده ويروس

كنند، از اين رو  هاي جديد فرار مي پاسخ ايمني ميزبان
ها به راحتي از يك گونه ميزبان به گونه ديگر منتقل  كروناويروس

   .»شوند مي
  :ن مقاله ترجمه اي است ازاي

How Coronaviruses Cause Infection—from Colds to 
Deadly Pneumonia. Scientific American. Simon Makin 
on February 5, 2020 
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How Coronaviruses Cause Infection—from Colds to Deadly 
Pneumonia 

Translated by Roohi Aminjan A. 
Abstract 

The 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) behind the ongoing outbreak - which the World 
Health Organization has declared an international public health emergency - was named after 
the family of viruses it belongs to. The term “coronavirus” may have initially been unfamiliar to 
many, but most everyone has encountered milder forms of such viruses, of which four strains 
cause about a fifth of common cold cases. But until less than two decades ago, all known human 
varieties caused illness so mild that coronavirus research was something of a backwater. The 
major difference between coronaviruses that cause a cold and those that cause a severe illness is 
that the former primarily infect the upper respiratory tract (the nose and throat), whereas the 
latter thrive in the lower respiratory tract (the lungs) and can lead to pneumonia. 

Key words: 2019 novel coronavirus, common cold, mild illness, severe illness, pneumonia. 

   


