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  و انسان پديدهاي نو، بيماريها ، ويروسها خفاش
  *وحيد اكملي

  كرمانشاه، دانشگاه رازي، دانشكده علوم، گروه زيست شناسي

  چكيده
اهميت آنها در ارايه خدمات اكوسيستمي،  پستانداران، بين ها در خفاش منحصربفرد خصوصيات بررسي مقاله اين ارائه از هدف

راسته بزرگ بعد  نيدومعنوان پستانداران پرنده،  بهها  خفاش. است نوپديدهاي  ارتباطشان با بيماريها و  هاي آن مروري بر ويروس
كه  يطور هب ،هستندي ا تنوع گسترده يداراخاطر داشتن قدرت پرواز و پژواك جايابي  كه به را تشكيل مي دهنداز جوندگان 

در ارايه  ها خفاش اهميت وجود با .ها شناسايي شده است از آن در جهان خانواده 21 و جنس 230از گونه  1400تاكنون بيش از 
ها  نسبت به ساير جانوران بر روي آن مطالعه كمترين كنونتا، طبيعي ميزبان مخازن عنوان خدمات اكوسيستمي و همچنين به

را  ها آن از تعدادي اند كه شده شناسايي يا جدا ها خفاش در خانواده، 27 از ويروس 200 از بيش امروز، به تا .صورت گرفته است
 ،)EBOLA( ابوالتوان به  ها مي بيماري ايناز جمله . ها شده است انسان مرگ به منجر كه دانند انساني مي هاي بيماري مسئول
 پرواز احتماالً تكامل .اشاره كرد )COVID-19( 19-ويدوو احتماالً ك )MARBURG( ، ماربورگ)MERS( مرس، )SARS( سارس

 كرده ايجاد ويروسخود  خفاش و ايمني سيستم بر شديدي انتخابي فشاربدن،  دماي سوخت و ساز و ميزان در نوسانات دليل به
 شود، مي ها ويروسكه منجر به تكثير سريع  دهد ميرا افزايش اين جانوران  بدن ايمني هاي ها، پاسخ باالي بدن خفاش دماي .است

ممكن است  شوند، يا ساير پستانداران وارد مي انسان مانند با پاسخ متوسط ايمني هاي سيستم درها  ويروساين  وقتي كه طوري به
 هميشه تقريباً هاي مهلك نيستند بلكه اين بيماريگناهكار  ها خفاش ،سخن آخر اين كه .گير و مهلكي ايجاد كنندهاي همه بيماري
نگهداري شكار، ، طبيعي هاي زيستگاه بردن بين مختلف از جمله ازراه هاي از  را ها اين بيماري ايجاد امكان است كه يانسان رفتار

ها از جمله  بيماري اينكه ديگر .است كرده فراهم زمينكره  روي رشد روزافزون جمعيت با آنها به عنوان حيوان خانگي، همراه
آسانتر از توليد تصور مي رود تغيير رفتار انسان ها  و شوندها  انسان رفتار موجب تغييرشايد  و دوام يابند توانند مي19-ويدوك

 و روشن نشانه نخستين شايد اين كروناويروس جديد .باشدجديد  ويروس هركنترل  براي قيمت گران بسيار يك واكسن
 . ببرد بين از را انسان سرعت به تواند مينيز  به محيط زيستآوردن آسيب  كه باشد جامعه بشري انكار برايغيرقابل

  . ماربورگ، 19-ويدوكروناويروس، سارس، مرس، كتكامل همراه، خفاش، پژواك جايابي، : گانواژكليد
 v_akmali@razi.ac.ir :، پست الكترونيكيمسئول نويسنده* 

دليل داشتن اندامي ه بكه  انداي از پستانداران  نام راسته ها خفاش
و  = Cheirدست : به يوناني (مانند  دست يا بال دستبه نام بال

در بسياري از مناطق . به اين نام معروف هستند)  Pteron=بال 
برند اما  كار مي به اين جانورانخاصي را براي  يها ايران نام

كار  به ترين نام، همان خفاش است كه در متون رسمي رايج
هاي چِلغَتو،  مختلف با نام هاي يشها در گو خفاش. رود مي
، )يتركمن(ن چِكورس يرقانت،، )يبلوچ(چر  توك، شب لهچِ شَب
كوره،  شَمه ، شَم)يزنجان( كوراشپلَك، )يترك( يگوش گچه

، شوپره، )يلر(، شوكورك، پِرپِروك )يكرد(پرك  چِرلوك، شَب
و شوپره، ) عربي(، سحرِلي )يمازندران(شاپرك  ي،شوپرپر

  . شوند شناخته مي) يفارس(شوپرك، پِرپِروك 
راسته بزرگ بعد از  نيدومعنوان پستانداران پرنده،  بهها  خفاش

خاطر داشتن قدرت پرواز و پژواك  اين گروه به. دانجوندگان 
تاكنون بيش از كه  يطور هب هستندي ا تنوع گسترده يدارا 1جايابي

                                                            
1 Echolocation 

است شناسايي شده خانواده  21 و جنس 230از گونه  1400
خانواده شناسايي  9گونه خفاش در  51تاكنون نيز از ايران  .)1(

تنها در كالهك  ،بوده 2شمول جانوران جهان نيا .شده است
به . شوند ينم افتي يانوسياقدورافتاده  رياز جزا يو بعض يقطب

و  3ها  خفاش كالن يراسته اصلريها به دو ز خفاشطور سنتي 
  5پرندهي ها روباهيا  ها خفاش كالن. شوند يم ميتقس 4ها ردخفاشخُ

 46در گونه  191 شاملو  )Pteropodidae( خانوادهداراي يك 
، ايدر مناطق گرمسيري آس تنهاپرنده ي ها روباه. جنس هستند

   .شوند يم افتي قايو آفر اياسترال
 1210جنس و  184خانواده،  20شامل  ها ردخفاشخُ زيرراسته

 شناختي،شكل شواهد اساس بر اخيراً ).1،2( هستندگونه 
ها در دو زيرراسته  خفاش فسيلي و مولكولي

Yinpterochiroptera  وYangochiroptera  قرار دارند كه زير
                                                            
2 Cosmopolitan 
3 Megachiroptera 
4 Microchiroptera 
5 Flying Fox 
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خوار دنياي  هاي ميوه شامل خفاش Yinpterochiropteraراسته 
و شش خانواده از خُردخفاشان يعني  Pteropodidaeقديم 

)Rhinopomatidae, Rhinolophidae, Hipposideridae, 

Craseonycteridae, Rhinonycteridae و Megadermatidae ( و
شامل ساير خانواده هاي  Yangochiropteraزيرراسته 

اين دوزير  بين واگرايي مولكولي ساعت ). 1(خُردخفاشان است 
بر اساس . زند مي تخمين پيش سال يليونم 63 حدود راسته را

ي يا بيني زنبور، خفاش ها خفاش نيتر كوچكاندازه و طول بال، 
متر و وزن آن بين  سانتي 15است كه طول بال آن  1خوكي كيتي

، خفاش روباه پرنده تاج آنها نيتر بزرگ و استتا دو گرم  5/1
سانتي متر و وزن  170طول بال حدود  با است 2طاليي بزرگ

  ). 3(گرم  1600تا  1400بين 
ها كه اندام حركتي جلويي آن دها تنها پستانداراني هستنخفاش

نقش مهمي  توانايي پرواز. جهت پرواز اختصاص پيدا كرده است
هاي توليد مثلي و نوع تغذيه، استراتژي، پراكنش جهاني در

  .)3(دارد ها خفاشرفتارهاي اجتماعي 
  

    

 
 - ب ) Myotis blythii(خفاش گوش موشي كوچك  -الف  -1شكل

غار  )Rhinolophus ferrumequinum(خفاش نعل اسبي بزرگ 
  از نگارندهها عكس  -ماهيدشت استان كرمانشاه 

                                                            
1 Craseonyteris Thonglongyai 
2 Acerodon Jubatus 

مختلف زندگي و  يها جنبهبر اين اساس به برخي از تنوعات 
 . نهفته زندگي آنها مي پردازيمپرده برداشتن از رازهاي 

   تنوع غذايي
 ييپستانداران منابع غذا يها راسته سايربه  ها نسبت خفاش
 و حشرات را در 3خوارند ها حشره گونه شتريب .دارند يتر متنوع

شاخ و برگ  يها را از رو آن ايكرده و  هنگام پرواز شكار
 هيتغذ انيبندپا سايراز  زين يگروه. ندكن يآوري م درختان جمع

نظير  يداران كوچك  خواربوده از مهره گوشت يگروه. كنند يم
ها  خفاش ساير يقورباغه، خزندگان، پرندگان، موش و در موارد

 يها گونه. هستند 4خوار يماه، ها از آن يتعداد كم. كنند يم هيتغذ
 ،كنند يم هيها تغذ و از شهد و گرده گل 5شهدخوار بوده ياريبس
باالخره . شود يها مشاهده م آن نيدر بنيز  6يخوار وهيم ميرژ البته

است  يخوار خون ،هيموارد تغذ نيتر معمولرياز غ يكيباالخره 
گزارش شده  يو مركز يجنوب يكايسه گونه خفاش آمر كه در
ممكن است در  يا هيمختلف تغذ يها يسازگار). 4( است
 نيعنوان مثال همه ا به. خانواده مشاهده شود كي يها گونه
 يها خفاشخانواده  در توان يرا م يا هيتغذ يها روش

شهدخوار و  يها خفاش. افتي ديجد يايدن 7يا برگه ينيب
 كه از سازند يفراهم م 8همراهاز تكامل  يجالب يها خوار مثال وهيم
و  Oroxylum iridicumدرخت  نيبه ارتباط ب توان يجمله م آن از
اشاره  Eonycteris spelaea نام به كوچكخوار  خفاش ميوه كي

بعد از غروب دقيقه   سي  و  ساعت  دودرخت  نيا يها گل. دكر
شوند و  يباز م رسند يها م ها به مكان گل كه خفاش يزمان يعني

 يا به گونه زياندازه و حالت گل ن. افتند يم ديهنگام طلوع خورش
بتواند با استفاده تا شده است كه سر خفاش وارد آن شده  ميتنظ

 يگرده گل به موهاو كند  هيگل تغذاز زبان بلندش از شهد 
 كندكمك  زيگل ن يافشان به گرده هيبر تغذ عالوهتا  ،بچسبد بدنش

)3-4.(  
  تنوع توليدمثلي

 يبلكه الگوها شود ينم يا هيتغذ يها تنها شامل فرم يگوناگون
ها داراي خفاش. رديگ يم دربر زيپستانداران را ن نيا يمثلديتول

فرد هستند، آنها داري طول عمر تاريخچه زندگي منحصر به 
طوالني، تعداد زاده كم و دوران شيردهي و آبستني طوالني 

ها يك نوزاد به دنيا خفاش هر وضع حمل در در .اندمدت
زمان . ها دوقلوزايي معمول استگرچه در بعضي گونه ،آيدمي

توليد مثل به عواملي مانند ارتفاع، ميزان بارش و مقدار مواد 
هايي جهت بقاي باالي مادران و مكانيسم. است مرتبطغذايي 

                                                            
3 Insectivorous 
4 Piscivorous 
5 Nectivorous 
6 Frugivorous 
7 Phyllostomidae 
8 Co-Evolution 

)الف(

 )ب(
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. ها متناسب با شرايط محيطي تكامل يافته استهاي خفاشزاده
 ها خفاشبسياري از  ،در ارتفاعات باال به دليل كوتاهي تابستان

تأخير را ندارند و در آنها  معمولي يگذار تخمك يالگو
گيري، اسپرم در  از جفت آزادسازي تخمك وجود دارد و بعد
از بيدار  روز بعد چندلقاح طول خواب زمستاني ذخيره شده و 
از  يبعض اين الگو در . گيردشدن از خواب زمستاني صورت مي

به عنوان  2و نعل اسبي 1هاي شبانگاهي خفاش خانواده يها گونه
گيري  كه بعد از جفت معنيبه اين  ؛شود يمانجام  3يريتأخ لقاح

 ماند يمدر ديواره رحم  )ماه 6تا  4(و اسپرم  هدد ينم رخلقاح 
 .شود يمتا شرايط محيطي مساعد شود و سپس لقاح انجام 

و  4ريتأخي بانيگز ها شامل النه در خفاش گريد يمثلديتول تتنوعا
 خوابي زمستان با شده ياد الگوي سه هر .است 5ريتأخبا تكوينو 

 زايمان، كه شده مرتب اي گونه به سيكل و ندمرتبط خوابي
. پذيرد صورت غذا وفور فصل در نوزادان استقالل و شيردهي

 شده منجر خوابي زمستان تكامل به معتدله مناطق استقرار آنها در
 مي الزامي را زايمان و گيري جفت ينب زمان شدن طوالني و

  .)5( سازد
  روست تنوع 
ها، شكاف  ، ساختمانيغارها، درختان توخالدر ها  خفاش
محفوظ  يها مكاناز  گريد ياريها و بس چاه، ها قنات، ها صخره

ها مكاني براي روست. شود ميناميده  6كه روست كنند يمزندگي 
گيري، خواب زمستاني و پرورش نوزدان و تعامل براي جفت

روست از آنها در برابر شرايط بد آب و . باشدها ميخفاش
تحت  گيري عادت روست. كندهوايي و شكارچيان محافظت مي

تأثير عواملي مانند فراواني روست، خطر شكارچيان، فراواني 
 يبعض. است مواد غذايي، ساختار اجتماعي و مصرف انرژي

 ليتشك يها يكه كلن يدر حال ،شوند يمساكن  ييتنها ها به گونه
تنوع  نيا. بزرگ باشد ايكوچك و  تواند يم هيشده توسط بق

ونه در روابط داخل كه هر گ ديآ يحساب م به يسازگار ينوع
، يپرواز ي، رفتارهايي، عادات غذاي، ساختار اجتماعيگروه

يي نظير ها گونهطور مثال،  به .كند يم كسبمثل  ديشكار و تول
، 8يا دندانهي سه ا برگه، بيني 7مصري خوار خفاش ميوه

يي ها يكلن 11موشي بزرگ و دم 10، بال بلند9موشي كوچك گوش
  .)3( دهند يمفرد را تشكيل  2000با بيش از 

                                                            
1 Vespertilionidae 
2 Rhinolophidae 
3 Delayed Fertilization 
4 Delayed Implantation 
5 Developmental Delayed 
6 Roost 
7 Rousettus Aegyptiacus 
8 Asellia Tridens 
9 Myotis Blythii 
10 Miniopterus Pallidus 
11 Rhinopoma Microphyllum 

  زمستان خوابي
  كه به  است يها هتروترم توجه در خفاش جالب گريد تيخصوص

 وساز سوختنرخ  ايوند و ربه خواب  دهد يها اجازه م آن
 تيوضع نيا. داشته باشند 12روزانه رخوتدر زمان  يتر نييپا
را اشغال كنند كه فقط در مواقع  يمناطقتا  سازد يها را قادر م آن

 يتيفعالچرخة از  زيو ن است يكاف يغذا ياز سال دارا يخاص
 رخوت. شود يدم م دهيسپ ايشبانه و  تغذيهبهره ببرند كه شامل 

 يا فعال حد از كمتر ميزان به بدنماي د كه دهدمي اجازه حيوان
 شده كنترل و آرام بدنماي د كاهش اين. ندك سقوط هوموترم

 با است رفته فرو رخوت به كه حيواني بدن مايد. است
 تغييرات محدوده در و كند نمي تغيير محيط ييدما نوسانات
 افت محيط دماي رخوت هنگام اگر. ماند مي باقي ثابت ناچيزي

 را بدن در شده ذخيره انرژي از بيشتري مقدار خفاش كند پيدا
 را زمستانه خواب. نكند سرما احساس تا رساند مي مصرف به
 كه كرد تلقي رخوت از اي يافته گسترش حالت بسادگي توان مي

 بر و كشيده طول ها ماه حتي يا ها هفته روزها، است ممكن
. ندك عمل غذائي منابع و محيط دماي مدت دراز كاهش اساس

 ريتأث ها را تحت از خفاش ياريطول عمر بس يي،جو صرفه نيا
قابل  يها عمر طوالن ردخفاشاز خُ يبعض. قرار داده است

جالب  اريبسكوچك  ي با جثه يوانيح يدارند كه برا يا مالحظه
 يكه جانور  13كوچك يا عنوان مثال خفاش قهوه هب. استتوجه 

  سال عمر 35ممكن است به مدت  ،است يگرم 10 باًيتقر
مشاهده نشده است،  يخواب ها زمستان خفاش در كالن). 6(كند

  .دارند يهتروترم تيخوار وضع  شهد يها گونه يگرچه بعض
  جايابي  پژواك
است كه به  افتهيتكامل  اريو بس دهيچيپ ينديجايابي فرآ پژواك
را مورد  14يكياكولوژ آشيان كه  دهد يرا م يتوانائ نيها ا خفاش
 ياكوها ليتحل يتوانائبه جايابي  پژواك .قرار دهند يبردار بهره
 .گويند وانيحساطع شونده از خود  ياز امواج صوت يافتيدر

تعيين مكان اجسام در زمان و مكان با استفاده از  جايابي پژواك
تواند در تاريكي كامل صورت بگيرد كه مي و ستانعكاس صدا

توانند حشرات بسيار كوچك را در تاريكي با استفاده از آن مي
جايابي منحصر  در آسمان شب پژواك ).7( كامل تشخيص دهند

گروه از  نيآن در ا ياوج تكامل يول ستيها ن خفاشبه 
كه قادر به استفاده از  يجانوران. شود يپستانداران مشاهده م

 ها نيدلف ،ها ها نهنگ بر خفاش عالوه ،امواج ماوراء صوت هستند
 شمول بدون استثناء از جهان يها ردخفاشخُ .نداخواران  و حشره
 يكوچك برا يها خفاش نيا. كنند ياستفاده مجايابي   پژواك
اغلب . نندك يم ديحنجره خود تول لهيوس هرا ب ياصوات ي،ابي جهت

                                                            
12  Daily Torpor 
13 Myotis Lucifugus 
14 Niche 
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 ييها مافوق صوت بوده و در واقع باالتر از حد شنوا تكانه نيا
 خارجدهان باز  قيها از طر ها پالس خانواده شتريدر ب. نداانسان 

 قياصوات را از طر يا برگهي نيب يها خفاش يول شود يم
 توليدها بسته است  كه دهان آن يو در زمان ينيب يها سوراخ

 يها ها در اثر تفاوت شده در تكانه مشاهده يها تفاوت. كنند يم
. شوند يم ايجاد يجمجمه و دستگاه صوت يموجود در آناتوم

از ساده تا پيچيده را  يا بيني دامنه يها برگهگوش و ساختار 
 مستقيم ارتباطي تغذيه ها روشا بكه اين تغييرات  رديگ يم دربر
و جايابي  پژواكها  خفاشكليد مهم سازش راسته دو . كند يپيدا م

شب  هنگامكه  سازد يها را قادر م آن ها يياين توانا. استپرواز 
را اشغال كنند كه در روز توسط پرندگان مورد  ييها پردازه

 يها و بخشجايابي   بين پژواك رابطه. رديگ ياستفاده قرار م
اجسام آن، از طريق ند قادرجانوران وي است كه اين نح بهمغزي 
 جايابي پژواككه  يا تنها روباه پرنده. نندكبعدي ادراك  را سه
كه در غار زندگي  است Rousettusاز جنس  دهد يانجام م

ها در محيط تاريك غار با زبان خود اصواتي  اين خفاش. كند يم
براي آن گشتي ازبامواج توليد كرده و از  با صداي كليك

 ).4( كنند يماستفاده يابي  جهت

  رفتارهاي اجتماعي
اي ها از نظر اجتماعي پستانداران بسيار توسعه يافتهخفاش
برخي . كنندبسياري از آنها به صورت گروهي زندگي مي. هستند
-ها عضو را تشكيل ميهاي عظيم با ميليونها جمعيتاز گونه

توانند جمعيتي مي 1آزاد مكزيكيهايي مانند خفاش دمگونه. دهند
در مقابل  .دننكدر هر متر مربع ايجاد  نفر 300جمعيتي با تراكم 

در . كنندهاي ديگري هم به صورت انفرادي زندگي ميگونه
... ها و ها در ميان درختان، غارها، ساختمانطول روز خفاش

توانند دل ميتهاي نواحي معبرخي از خفاش. كننداستراحت مي
روزانه يا خواب زمستاني در فصول ) مرگ كاذب( در رخوت

توانند ساالنه كيلومترها هاي ديگر ميگروه.گيرندسرد قرار 
به مكان در زمستان ده تا كررا مهاجرت ) مايل 800تا (مسافت 

يك رفتار اجتماعي كامال تكامل يافته در خفاش  .مناسب برسند
كه اين خفاش از آنجا . شودآمريكاي جنوبي ديده مي  2آشامخون

 ،شودخفاش در شب بدون تغذيه از خون از گرسنگي تلف مي
و شريك كردن ) برگشت خون خورده شده(بوسيله استفراغ 

). 8(كنند افراد گرسنه به طور منظم از مرگ آنها جلوگيري مي
طوريكه نرها ه داشته، ب 3ها سيستم چند همسريبيشتر خفاش

رفتار معاشقه و در چند گونه خفاش . كنندحرمسرا ايجاد مي
است، و خفاش ماده ممكن مشاهده شده 4همسريسيستم تك

هاي خفاش. است در محل روست خود نوزادان را نگهداري كند

                                                            
1 - Mexican Free-Tailed Bat. 
2 Desmodus Rotundus 
3 - Polygynous. 
4 - Monogamous. 

كنند، اما در مناطق معتدل تنها يك بار در هر سال زايمان مي
توانند چندين بار، البته هر بار تنها ها ميمناطق گرمتر برخي گونه

ها ممكن است كه طول عمر خفاش. ا بياورنددنيه يك نوزاد را ب
گوش  هايبراي گونه. سال هم داشته باشند 20طوالني تا 

  ).5( استسال عمر هم گزارش شده 40حتي  5موشي
  خفاشان تكاملي تاريخ

كه او  گردد يمبه زمان لينه باز  ها ينخستو  ها خفاشارتباط 
دودماني از خفاشان . قرار داد ها ينخسترا در راسته  ها خفاش
 اين. هستند ائوسن اوايل يا مياني پالئوسنداران مربوط به  جفت
 دودمانهاي پستانداران، ساير از جدا ها خفاش كه معناست بدان
 تاريخ آنها اگرچه. اند يافته تكامل سال ميليون 50 از بيش

 روابط درك اما دارند، را پستانداران ساير از جدايي طوالني
 يها خفاش بين حتي و پستانداران هاي گروه ساير با آنها تكاملي
 بررسي در را مهمي هاي سرنخ تواند مي مختلف، هاي خانواده
 سرايت وقايع نفع به است ممكن كه فيزيولوژيكي هاي جنبه

 20اجماع عمومي تا قرن  .)10-9(كند  فراهم باشد بيماري ها
 7اسميت 1977در سال  هستند، اما  6تبار تك ها خفاشاين بود كه 

ي ريختي بين ها يژگيوپيشنهاد كرد كه ) 11( 7اسميت
نيستند و نتيجه  8پسريخت هم ها خفاش و كالن ها خردخفاش

گروهي . اند كردهطور مستقل تكامل پيدا  به ها گروهگرفت كه اين 
نشان دادند كه است  9پتيگرو ها از محققين كه سرآمد آن

 اند افتهيها در مغز خود داراي يك راه بينايي انشقاق  خفاش كالن
در و  است 10لمورهاي پرنده نخستيان وكه مشابه با 

، بر اين اساس شود ينممشاهده  يوضعيتچنين ها  ردخفاشخُ
طور  بهها  خفاش كالنو ها  پيشنهاد كردند كه خردخفاش ها آن

بيان اما برخي از محققين  ).16-12( اند آمدهوجود  مستقل به
از يك  ها سيستم پرواز دو زيرراسته خفاشبراساس كه  كنند مي

مسير بينايي تشابه رسيده است و  جد مشترك به ارث
-18( است همگرادر واقع تكامل  ها يها و نخست خفاش كالن

ها داليل بيشتري را  خفاشتباري  در رابطه با تك ،اين گروه ).17
نيايي  تكحاضر شواهد محكمي دال بر  حال در. نندك يارائه م

مولكولي  يها ولي داده ،بودن اين دو زيرراسته وجود دارد
 ،ها بين خفاش تر قيص ارتباطات دقيشختبيشتري براي 

  .مورد نياز است11 ، درموپترا و شروهاي درختيها ينخست
در  و دست استر د ها در مورد خفاش اندكي اي سنگوارهشواهد 

 ،ها يافتن چيزي بيش از آرواره مشكل است سنگوارهبسياري از 
كمبود  شود يها احساس م خفاش نقص مطالعةبنابراين آنچه در 

                                                            
5 Myotis 
6 Monophyletic 
7 Smith  
8 Synapomorphy 
9 Pettigrew 
10 Dermoptera 
11 Tree Shrews 
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،  Icaronycteris index فسيل نيتر يميقد. فسيل كامل است
به  و مربوط،  Icaronycteridaeشده  متعلق به خانواده منقرض

بوده و از  2و شايد هم اواخر پالئوسن 1بسترهاي اوايل ائوسن
اگرچه صفات ابتدايي بسياري مثل وجود . ويومينگ آمريكا است

كوتاه و پهن در  يها چنگال روي دو انگشت اول دست و بال
ولي ساختار اصلي به ساختار  شود ياين فسيل مشاهده م

شكل  Wعصر حاضر بسيار نزديك است و فرم  يها خفاش
 .دهد يقرار م اه ردخفاشخُرا در زيرراسته  آن ي آسيا،ها دندان

ها در پالئوسن و يا ائوسن و وجود چندين جنس  حضور خفاش
و نيز  شود يم امروزي يها در ائوسن كه شامل بعضي از خانواده

اسبي در اواخر  نعل يها زنده خفاش يها مشاهده بعضي از جنس
  ). 6( استها  قديمي خفاشمعرف خاستگاه ائوسن 
  هاانگل

 4و خارجي 3هاي داخلياز انگل ها ميزبان تعداد زياديخفاش
هستند و ممكن است نقش ميزبان حد واسط يا نهايي اين انگل 

هايي از  ياخته هاي داخلي شامل تكانگل. باشندها را داشته
نواري و كرمهاي پهن تريپانوزوما،  و پالسموديوم هاي گونه

هاي خارجي انگل .هستندهاي گرد  و همچنين كرم  داران بادكش
هيره ها و ها كنهكنند به گروه  ها زندگي ميبدن خفاشكه روي 

ها،  ساسي از جمله حشراتها  ي خفاشهاساير انگل. تعلق دارند
ها در از مگس Streblidaeخانواده . ندهستها  ها و مگس كك

يافتگي توانايي پرواز خود را طي تكامل از دست حين تخصص
-زندگي ميها  خفاشعنوان شپش در پوست ه اند و امروزه بداده

   ).19( كنند
  و ناقلين بيماري هامتهمان ها به عنوان خفاش
  ها ويروس

 ها خفاش در ،خانواده 27 از ويروس 200 از بيش امروز، به تا
 مسئولرا  آنها از تعدادي كه ) 1جدول ( ندا هشد شناسايي يا جدا

هايي  بيماري شيوع به صورت منفرد يا انساني هاي بيماري
  . انسانها شده است مرگ به منجر كه دانندمي

و  8، ماربورگ7مرس، 6سارس ،5ها ابوال بيماري اين از برخي
 از بزرگي بخش ها خفاش كه آنجا از. هستند 199احتماالً كويد
 و زيستگاه زيستي، از جنبه هاي و دهند مي تشكيل را پستانداران

 كه رسدمي  منطقي نظر به هستند، متنوع بسيار طبيعي تاريخ
توانند در ها مي ويروس. داشته باشند نيز ديگر ويروس صدها

                                                            
1 Eocene 
2 Paleocene 
3 Endoparasites 
4 Ectoparasites 
5 Ebola 
6 Sars 
7 Mers 
8 Marburg 
9 Covid-19 

ها ميان افراد يك گونه و همچنين جمعيت هاي بزرگ خفاش
هاي هاي موجود در يك زيستگاه و گونه هاي خفاشميان گونه

فراواني  توضيح براي فرضيه چند. شوندمهاجر براحتي منتقل 
 اين اينكه مورد در اما است، شده مطرح ها خفاش در ها ويروس
 هاي ميزبان ها كه خفاش اين خير؟ يا هستند مهم ها ويروس
 مي باشند كه مخزن ميزبان عنوان به آنها آيا هستند انتقالي

 بازي سؤاالت كنند؟ مي منتقل داران مهره ساير به را ويروسها
). 20- 22(گيرد  قرار بررسي مورد دقت با بايد كه هستند

ها كه باعث ايجاد  مهمترين ويروس هاي موجود در خفاش
هاي  شوند در خانواده بيماري در پستانداران از جمله انسان مي

Rhabdoviridae  ،Coronaviridae  ،Bunyaviridae  ،
Togaviridae ، Flaviviridae  ،Arenaviridae  و ،

Paramyxoviridae ختصر به ذكر گيرند كه به صورت م قرار مي
كه  اخيراً جوامع  10چند نمونه بيماريزا از خانواده كروناويريده

انساني را درگير كرده است مي پردازم و بحث اجمالي در مورد 
اين خانواده و ساير ويروسها را به فرصت ديگري موكول 

 .كنم مي

  Coronaviridaeهاي خانواده  ويروس
، زيرخانواده Coronaviridaeها به خانواده  كروناويروس

Coronoavirinae  و راستهNidovirales چهار جنس . تعلق دارند
و دلتا  γ(13(، گاما 12)β(، بتا 11)α(از كروناويروس شامل آلفا 

(δ)14 كه اند داده نشان تكاملي هاي تحليل و تجزيه .وجود دارد 
 در هستند، βCoV و αCoV اكثر ژني منابع جوندگان و ها خفاش
 γCoVs و δCoVs اكثر ژني منابع پرندگان هاي گونه كه حالي
انواعي از هر دو نوع آلفا و بتا كه در پستانداران گزارش  .هستند
. شوند اند تا حدودي باعث بيماري در انسان مي شده

دار،  هاي تك رشته اي پوشش RNAها در اصل  كروناويروس
است و طول آن   (+)ssRNAها از نوع  كروي بوده كه ژنگان آن

ترين ويروس در بين  كيلوبايت است و بزرگ 32تا  27بين 
ها نيز با  پوشش اين ويروس. دار هستند RNAهاي  ويروس

  ). 23(پوشيده شده است  (spike) شكلزوائد ميخ 
ها و جانوران از  هاي كروناويروس در ميان انسان بسياري از گونه
ها، دام  ها، موش ا، خوكه ها، سگ ها، پرندگان، گربه جمله خفاش

ها وجود دارند، اما هيچ  و نهنگ) اسب، گوسفند،گاو و شتر(
هاي بي دم  در ميان ميمون براي اين ويروسها 15ميزبان اختصاصي

ها باعث بيماري خفيف تا  كروناويروس. گزارش نشده است
اي، كبدي يا بيماري عصبي  بسيار شديد يا كشنده تنفسي، روده

  .شوند مي
                                                            
10 Coronaviridae 
11 Alphacoronavirus (Αcov) 
12 Betacoronavirus (Βcov) 
13 Gammacoronavirus (Γcov) 
14 Deltacoronavirus (Δcov) 
15 Host-Specific 
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  .)43( ها خفاش از ويروس ها در) متفاوت هاي با رنگ( شده شناسايي خانواده 19 بندي طبقه از كلي نماي -2شكل 
  بار انسان را آلوده كردند كه براي اولينكروناويروسي دو 

 HCoV-OC43 وHCoV-229E  ميالدي  1960ودند كه در دهه ب
دو گونه ديگر  .شدند كشفهاي خفيف تنفسي  به علت ناراحتي

كه در سال  (SARS-CoV)شامل سندرم تنفسي حاد و شديد 
 (MERS-CoV)و كروناويروس سندرم تنفسي خاورميانه  2003

كشف شده اند و باعث مرگ و مير باال  2012بوده كه در سال 
-HCoVو  HCoV-HKU1 ال، دو گونهح ، بااينشدنددر انسان 

NL63  و  2004هاي  زايي بسيار كمتر به ترتيب در سال با بيماري
-SARSاما نوع شديدتر آن به نام  ).24( اند شناخته شده 2005

CoV2  در شهر وهان چين پا به عرضه  2019در اواخر سال
  .شد Covid-19ظهور نهاد كه باعث بيماري واگير 

 13بتال يا وجود عفونت با كروناويروس در اشواهدي براي 
نشان  كه مطالعات ها وجود دارد خانواده خفاش 21خانواده از 

خوار و تنها در چهار  هاي حشره در خفاش آنهادهد، اكثر  مي
جالب اينجاست . اند خوار قابل مشاهده هاي ميوه گونه از خفاش

خوار  يوهشامل مخوار  كه فقط دو گونه از چهار گونه خفاش ميوه
كروناويروس بوسيله ، 2و روباه پرنده ماداگاسكاري 1ماالگاسي

ها فقط  هر دو اين خفاش. شوند آلوده و عفوني مي 3شبه سارس
گير  كه بيماري همه در حاليشوند  در ماداگاسكار يافت مي

                                                            
1 Eidolon Dupreamun 
2 Pteropus Rufus 
3 Sars-Like Coronavirous 

چين سرچشمه گرفته است و اعتقاد بر اين است كه  از سارس
هاي  ها قبل از آلوده كردن انسان، از خفاش بسياري از آن

منتقل  5راكونسگهاي و  4سيوتگربه هاي خوار چيني به  ميوه
 هاي شناخته شده كه تمامي خفاش استتوجه قابل . اند شده

هاي  خانواده خفاشاز در آسيا  حامل كروناويروس شبه سارس
. خوار هاي ميوه نه از خفاش  هستند 6خوار نعل اسبي حشره

كوروناويروس  ارتباط نزديكي با ي كهخوار حشرههاي  خفاش
انسان دارند، هردو در آفريقا و خاورميانه، در مناطقي كه  7مرس
جالبتر اينكه؛  .شوند هم حضور دارد يافت مي مرس
اخيرا در    8شبه سارس و شبه مرس خفاش هاي ويروسكرونا

از  كنند ميمحققين اظهار  ).25( گزارش شدند كره جنوبي
را به تازگي تجربه كرده  مرسشيوع جنوبي آنجايي كه كره 

انتقال بيماري از  عاملاست، اين احتمال وجود ندارد كه خفاش 
منشأ عفونت افراد توسط كروناويروس . حيوان به انسان باشد

از گاو  HCov-OC43و ,HCoV-NL63، HCoV-229Eانساني 
باعث ايجاد بيماري محدودي مانند  HCoV-HKU1بوده و 

هاي ميكروبي نيز  شود، اما ممكن است عفونت سرماخوردگي مي
عالئم شديد ممكن است در كودكان، افراد مسن و . ايجاد كند

آلفاكروناويروس، . بيماران مبتال به نقض ايمني مشاهده شود
                                                            
4 Civet Cats  
5 Raccoon Dogs 
6 Rhinolophidae 
7 Mers-Cov 
8 Sars�Cov�Like and Mers�Cov�Like Bat Cornonaviruses 
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تري نسبت به  ستردهدامنه ميزبان و تنوع ژنتيكي گ
ها داشته و در آسيا و جنوب شرقي  بتاكروناويروس در خفاش

. آسيا، آمريكاي شمالي، آفريقا و استراليا گزارش شده است
هايي از تايلند، فيليپين،  حال، بتاكروناويروس در خفاش بااين

، چين، )نواحي نئوتروپيك(مكزيك، آمريكاي جنوبي 
  . )22( وبي و خاورميانه وجود داردماداگاسكار، كنيا، آفريقاي جن

 -آلفاكرونا HCoV-NL63و HCoV-229E هاي ويروسكرونا
 - از نوع بتاكرونا مرسو  سارسكه  ويروس هستند در حالي

تقسيم  dتا  a دودمان 4ها به  بتاكروناويروس. هستندويروس 
از نوع انساني و  HCoV-HKU1و  HCoV-OC43 كه شوند مي

سارس، سيوت مرتبط   هاي ويروسكرونا ، هستند aمتعلق به تبار 
 bبه دودمان  2اسبي مرتبط با سارس خفاش نعلو  1با سارس

 HCoV-EMC/2012 هاي ويروسكرونا ولي تعلق دارند

(EMC/2012) و MERS-CoV  متعلق به دودمانc هر دو. ندهست 
شناخته  هاي ويروسشامل  dو cنوع بتاكروناويروس دودمان 

در  HKU4 bat CoVويروس از جمله ها  در خفاشاي  شده
در  HKU5 bat CoV، ويروس Tylonycteris pachypusخفاش 

 HKU9 batيروس وو ، Pipistrellus abramusخفاش ژاپني 

CoV در خفاش ميوه خوارRousettus  22(هستند.(  
بوده و شامل عدم دقت  ها چندوجهي تنوع ژنتيكي كروناويروس

 است RNA )RdRp(3پليمراز وابسته به  RNAآنزيم  يا وفاداري
الگوي منحصربفرد در حين تكثير، تصادفي كه به دليل تعويض 

وقايع و اندازه ناحيه  كاهشافزايش و  ،غيرعادي بزرگ گانژن
 RNAداراي فركانس بااليي از نوتركيبي  اي، گونه بينپرش 

بررسي  ها مولوگ بوده كه اين مورد حداقل در بتاكرناويروسوه
است، اما اين حالت  كمي 4دقتداراي  RdRpاگرچه . شده است

در ساير (اگزونوكلئاز  كننده حالت را حضور يك پروتئين تكثير
كه به عنوان يك سيستم ) وجود ندارد+ دارRNA هاي ويروس

اين تنوع . كند تا حدي جبران كرده است تصحيح عمل مي
را ايجاد  ي با صفات جديدهاي ويروسژنتيكي ممكن است ظهور 

هاي اكولوژيكي سازگاري پيدا  ها و محيط كند كه با انواع ميزبان
كند و گاهي منجر به سرايت انسان يا حيوانات اهلي هم  مي
است كه  HCoV-OC43ها،  اي از اين يافته نمونه ).24(شود  مي

يك ويروس مشترك بين انسان و حيوان بوده كه حدودا در دهه 
تمال زياد گاو راه انتقال به انسان بوده ظهور يافته و به اح 1890
  ).26(است 
  ويروس سارسكرونا

  در استان 2002در اوسط نوامبر  سارساولين مورد شناخته شده 

                                                            
1 Civet Sars-Related Coronaviruses 
2 Sars-Related Rhinolophus Bat Coronaviruses 
3 Rna-Dependent Rna Polymerase 
4 Fidelity 

ه ، بالريه الئم آن همانند بيماري ذاتچين و ع 5گوانگدونگ
اين واقعه حدود يك ماه . هاي تنفسي بود صورت تب و ناراحتي

كه از چين سرچشمه گرفته بود  وسيله يك شيوع مستقله بعد ب
هاي  ادامه يافت و به دنبال آن، چندين گروه مبتال ديگر در استان

كه علت آن تماس با  ندمشاهده شد 6گوانگدونگ يا گوانگشي
ها و يا  بازي با حيوانات در اغلب رستوران ،7حيوانات بيگانه

اين ويروس . زمان با شيوع بيماري بود بازارهاي مرطوب، هم
بطوركلي  .از چندين دور انتقال از انسان به انسان ناپديد شدپس 

اعتقاد براين است كه ارتباط با حيوانات بيگانه مانع ارتقاء 
هاي زمستان كه در آن عفونت  شود، بويژه در ماه سالمتي مي

هاي زيادي از  در بازارها گونه. دستگاه تنفسي شيوع دارد
ند و در مناطق شو هاي مختلف جمع مي حيوانات از مكان

نزديكي يكديگر قرار  درانواع مختلف مدفوع  باشلوغي 
گسترده اين ، اولين توزيع بسيار 2003در اواخر ژانويه . گيرند مي

افراد مبتال، اين بيماري را به افراد ديگر . پديدار شدبيماري 
كنند و باعث گسترش وسيع اين بيماري به جامعه  منتقل مي

كنك، ويتنام،  حمل و نقل عمومي در هنگ بيشتر از راه(شوند  مي
تا  2002هاي  و سرانجام در فاصله بين سال) سنگاپور و كانادا

كشور  30مورد مرگ در  724مورد مبتال و  8000، بيش از 2003
جديد  كوروناويروس، يك 2003در اواخر مارس . گزارش شد

طي يك ماه  .سارس مرتبط بودثبت شد كه به عفونت ناشي از 
بطور كامل توالي يابي و اعالم شد كه عامل  سارس سويرو

، 2003ايجاد كننده اين بيماري است و در نهايت در اوايل ژوئيه 
دو شيوع كوچك در اواخر سال . شيوع بيماري به پايان رسيد

رخ داد كه بيشتر مربوط به حيوانات  2004و اويل سال  2003
. رش نشده استبود و از آن زمان تاكنون هيچ مورد انساني گزا

دهد كه انتقال بيماري مشترك  مطالعات اپيدميولوژيكي نشان مي
حداقل دوبار در چين اتفاق  سارساز حيوان به انسان در بيماري 

در گوانگدونگ منجر به شيوع  2003در نوامبر (افتاده است 
). در گوانگژو شيوع كمتري داشت 2003گسترده و در دسامبر 

ها از بيماري  ها نشان داد كه آن روستجريه و تحليل توالي وي
فرآيند كنترل بيماري توسط . اند گير قبلي حاصل نشده همه

ويژگي عجيب عفونت بود كه در آن تعداد ويروس در ترشحات 
با ميزان باالي دستگاه تنفسي فوقاني در ابتدا كم و پس از آن 

اين  .يمار شده بودمنجر به بستري شدن ب عفونت همراه بود كه 
بود كه در  ويروس سارسگيري گيرنده به دليل قراررايند ف

شده اما در دستگاه تنفسي  زيادها و در اعماق ريه  پنوموسيت
ها در دستگاه  هدف قرار دادن پنوموسيت. فوقاني كمتر بودند

تنفسي تحتاني، منجر به يك دوره بيماري با شيوع زودرس است 
كه در آن نياز به بستري شدن و ايزوله كردن بيمار قبل از توليد 

                                                            
5 Guangdong 
6 Guangxi 
7 Exotic 
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كروناويروس متأسفانه . باالي ويروس در ترشحات تنفسي است
است ها در محيط باثبات  اكثر كروناويروس در مقايسه باسارس 

برخي  در. ماند تر و رطوبت كمتر زنده مي و در دماي پايين
 از يمتنوع يها گروه مناطق با بازارهاي بزرگ جانوري، در

 كه كوچك پستانداران يها گونه از يبرخ بخصوص در واناتيح
كروناويروس  به كينزد يروسيو ،شدند مي استفادهبه عنوان غذا 

از سواب بيني  1سارساين كروناويروس شبه .سارس مشاهده شد
 Pagumaبا نام علمي  2دار زباد نخلي نقابگربة و مدفوع شش 

larvata چين جدا  3و سگ راكون از يك بازار مرطوب در شنژن
 به يباد يآنت يباال ميزان ،مناطق ينا كارگراندر . جدا شد

 آنها اين ويروس در اگر يحت وجود داشت كروناويروس سارس
 فاقد گريد مناطق كارگران كه يحال در ،كرد ينم جاديا يماريب
طوالني قرار گرفتن  دهد يم نشان نيا. بودند ها يباد يآنت نيا

هاي پستانداران  انسان در معرض كروناويروس ساير گونهمدت 
. كند مي شيوع  بيماري سارس فراهمزيادي را براي  هاي فرصت

اين موضوع از طريق ارتباط بين تعداد مبتاليان به سارس و 
 و داشته نگه را حيوانات كاركردن در رستورانهايي كه اين

  ). 22( شود ميكشند حمايت مي
 سارسزايي  بيماري

 به و است روز 10تا 2 يكل طور به سارس دوره نهفتگي ويروس
 و ضعف جه،يسرگ سردرد، ،خشونت لرز، تب،در بيمار  آن دنبال

 سرفه با سارس يتنفس مرحله. شود يم مشاهده درد عضالني
. شود ي شروع مينيب فيخف ترشحات بابدون خلط همراه  خشك

 ريغ نهيس قفسه ،مارانيب شتريبراديوگرافي  ،تب شروع زمانتا 
 به كه پيشروي ويروس به سمت ريه با .دهد را نشان مي يعيطب

 تاينها رود، يم شيپو بينابيني  افتهي ميتعم و طرفه دو صورت
بيماري  ديشد تا متوسط موارد. شود مي هوا يفضا باعث كاهش

 از درصد 20الي 10 در. شود يم يپوكسيه و نفس يتنگ باعث
ه پراكند حفرات با هاهير شروندهيپبه دليل آسيب  ،يبستر مارانيب

 به قادر بازهم وجود، نيا با كه است ازين مورد يكيمكان هيتهو
 ٪16 در سرانجام اين حالت. ستين يروسيو عفونت كردن پاك

 يم خود اوج به حاد يتنفس سندرم با سارسمبتال به  مارانيب
 بيآس بر عالوه. است همراه% 50 ريم و مرگ زانيم با كه  رسد

 بدن يمنيا ستميسو  )آلوئول جمله از(سيستم تنفسي  به رساندن
 غدد ،ماكروفاژها/  ها تيمونوس ،T يها تيلنفوس جمله از(

 غده كبد، قلب، گوارش، دستگاه مغز، ها، هيكل ،)طحال و يلنفاو
يشترين ب .دهد ي را نيز تحت تأثير قرار ميادرار دستگاه و ديروئيت

كه داراي  است سال 60 براي افراد باالي يماريب ابتال خطر
 سطح شيافزا ،يقلب يها يماريب ،ابتيد مانند يجانبهاي  بيماري

                                                            
1 Sars-Like-Cov 
2 Masked Palm Civets 
3 Shenzhen 

 بيآس اعظمبخش . هستند يپوكسميه و ANCو  LDH هيپا
 باشد يمنيا واسطه با است ممكن سارس بيماريدر  يشناس

)28-27.(   
  سارس خفاش و كروناويروس سارسرابطه كروناويروس شبه

اسبي خفاش نعلدر سارسشبه هاي ويروساكرون از ياديز تنوع
ويروس  زسويه اي ا. دارد وجود Rhinolophus sincus چيني

در آن جدا شده است كه  مربوط به خفاش نعل اسبي چيني
 ازو  رخ داده است nsp3 منطقه درنوكلئوتيد  579حذف 
مي  اواخر فاز يدمياپ از يانسان سارس روسيواكرون اتيخصوص
. ستين ي ديگرها خفاش شده جداسويه هاي  كثركه در ا باشد،
 هاي ويروساكرون كه دهد يم نشان هاي تبارزايي ليتحل و هيتجز
 گريد با ارتباط نزديكترياسبي چيني خفاش نعل در سارسشبه
يك  R. sincus مهم، نكته. دارد Rhinolophusجداشده  هاي گونه

 يتوال. گونه بسيار متداول از جنس مذكور در چين است
 دو شامل R. sincus در گونهشبه سارس  هاي ويروساكرون

هاي  بعضي از پروتين. است در دو كالد مجزا كيتوپولوژ خوشه
ي انسان سارس هاي ويروساكرون با شباهت بيشتري دوكالد 

و اين  ها، شبه سارس ساير خفاش هاي ويروسد تا كروناندار
 انسان و خفاش هاي ويروسكرونا نيب ياحتمال يبينوتركنشان از 

 نيب بالقوه ميرمستقيغ اي ميمستق ينينابيب انتقالدر نهايت،  .دارد
سال  29/4حدود  سارس بيماري اپيدمي شروع و هاخفاش
 حدود ،2008 تا 2004 يها سال نبي). 29(شود  زده مي تخمين

 هنگ به ترتيب ار R. sincus يها خفاش از درصد 3/6و  4/9
 شبه سارسكروناويروس  يدارا ن،يچ در گوانگدونگ و كنگ
 از توانند يم هاخفاش نيا. بودند خود يگوارش يها نمونه در
خفاشبررسي ها نشان داد كه . كنند مهاجرت لومتريك 17 تا 8/1
ي ها خفاش به نسبت يكمتر وزنداراي ويروس ولي سالم  يها

 4هفته تا  2ويروس ها در طول و سپس  داشتندويروس  بدون
 و هيتجز. ها حذف شدند ماه توسط سيستم ايمني بدن خفاش

 در خفاش يها هيسو كه دهد مي نشان يمولكول ساعت ليتحل
 civet يها هيسو از ييواگرا آن دنبال به و افتهي رييتغ 1972 سال
 هيفرض نيانتايج حاصل، . رخ داده است 1995 در سال خفاش و
 عنوان به Rhinolophus يهاخفاش كه كند يم يبانيپشت را

 شبه سارسكروناويروس هاي سويه نيب يبينوترك يبرا يمخزن
  .)29( كنند يم عمليي ايجغراف مختلف مناطق از

، R. macrotis ،R. pusillus(خفاش نعل اسبي  گونه پنجحداقل 
R. sincus ،R. ferrumequinum  وR. pearsonii( نيسرزم در 

شبه سارس  هاي ويروسميزبان كرونا كنگ هنگ و نيچ ياصل
پس از كشف . اند بوده) b 4دودمان  β هاي ويروسكرونا(

                                                            
4 Betacoronavirus Of Lineage B 
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 Hipposiderosدر خفاش  bدودمان  β هاي ويروسكرونا

larvatus  از آسياي جنوب شرقي، اين فرضيه مطرح شد كه
نتيجه  Rhinolophusهاي  در خفاش β هاي ويروسكروناحضور 

 Hipposiderosهاي  خفاشخواهري يعني   تاكسونسرايت آن از 
بوده است، با اين تفاوت كه مدت زمان استقرار 

كم و در  Rhinolophusهاي  در خفاش β هاي ويروسكرونا
 18زياد و با تشكيل كلني به مدت  Hipposiderosهاي  خفاش

الزم به ذكر است كه، عفونت يا سرايت . ماه همراه است
ممكن است تنها در چند گونه از  β هاي ويروسكرونا
ديده شود، زيرا آلودگي  Hipposiderosهاي جنس  خفاش

هاي ساكن غارهاي مشابه ديده نشده است و اين امكان  درخفاش
اي تماس مستقيم بين  براي انتقال بين گونهوجود دارد كه 

 ارتباط شتريب يبررس منظور به. هاي خفاش الزم باشد گروه
 يها سميمكانبايد  ،در انسان β هاي ويروسكرونا و خفاش
هاي  اينترفرون به توجه با ،نزبايم يذات يمنيا پاسخ از يريجلوگ

  ). 30(مورد بررسي بيشتر قرار گيرد اختصاصي 
  مرس كروناويروس

. شد ظاهر يسعود عربستان در 2012 سال در 1مرسبيماري 
 است روز پنج باًيتقراين بيماري  كمون يا نهفتگي دوره نيانگيم
 ممكن اگرچه ،شوند مي دار عالمت روز 13 يط در موارد ٪95 و

كادر  كي و دهد رخ عالمت بدون اي ينيبال تحت عفونت است
 يماريب وجود عدم صورت در يبهداشت يها مراقبت درماني
. كند حمل روز 42 مدت به را روسيومي تواند  آشكار،

درد  و نفس يتنگ سرفه، تب،لرز تب، آن عالئم نيترعيشا
 ديشد عفونت باعث تواند يم مرس ،حال نيا با. است عضالني
 و مرگ زانيم و شود يويكل يينارسا و يتحتان يتنفس دستگاه

 عالئم. دارد سارس به نسبت )%30 باًيتقر( يباالتر اريبس ريم
 ممكن زين شكم درد و استفراغ اسهال، مانند گوارش دستگاه
 يبافتها در يموثر طور به مرسبيماري . دهد رخدر فرد  است
 و آلوئول اليتلياپ يسلولها و شود مي تكرار انسان يتنفس
طبق . دهد يم قرار هدف زين را هير يخون يها رگ ومياندوتل

 يماريب چند اي كي يدارا يانسان مارانيب %75  باًيتقرگزارشات، 
. هستند هير اي قلب ،هيكل مزمن ، ناراحتيابتيد مانند اي زمينه
 و قطر ،اردن ،يعودس عربستان در يماريب وعيش شاخص موارد
 بيماري مهلك موارد. است شده يابيرد يعرب متحده امارات
 در ژهيو به ي وخيما نهيزم يهايماريب به مبتال افراد در مرس

قابل مشاهده بوده  هستند يمنيا ستميس نقص يدارا كه يمارانيب
 از انتقال ييتوانارسد،  به نظر مي. شود و حتي منجر به مرگ مي

 تنها و است شيافزا حال در زمان گذشت با انسان به انسان
  . )22( ه استبود يجنوب كره در گسترده وعيش عامل

                                                            
1 Mers 

طور ه تقسيم شده است كه ببه چندين كالد  2كروناويروس مرس
متوسط هر كدام از كالدها در انواع مختلفي از جانوران فعاليت 

، داراي يك واريانت بسيار Cدر ميان تمامي كالدها، كالد . دارند
مصري است كه از  شترمتفاوت است كه به احتمال زياد از يك 

 در خفاش 3نئو ويروسكروناعالوه برآن، . سودان وارد شده است
Neoromicia capensis  در كروناويروس مرس ارتباط بيشتري با

 هاي ويروسهاي قبلي دارد و ممكن است  مقايسه با توالي
هاي مشترك از  موجود در خفاش و شتر به عنوان گونه

   . در نظر گرفته شوندكروناويروس 
  ارتباط كروناويروس خفاش و مرس

به نام  Cبتا كروناويروس از دودمان  ، يك2012در ژوئن سال 
HCoV‐EMC/2012   عودي از يك بيمار مبتال به سدر عربستان

سندرم حاد تنفسي كشنده و سندرم اختالل و نارسايي كليه جدا 
ماه بعد در يك بيمار بستري  سهدومين مورد نيز  .و شناسايي شد

 MERS‐CoVبرخالف پروتئين . در بيمارستان قطر شناسايي شد

S،  قادرند از طريق  ويروس هادر نمونه جديدDPP4  يك سلول
 يها رده تواند يم نيهمچن  MERS‐CoV. انساني را آلوده كنند

 بزها، ،ها خرگوش شترها، ،يانسان ريغ نخستي هاي از را يسلول
 خطوط اما ،كند آلودهرا  ها خوك و ها مرغ گوسفندان، گاوها،
نتايج . كند ينم آلوده را حشرات اي همستر سگ، گربه، يسلول

كه  است نشان دادهچندين محقق نيز تحقيقات 
 سمت ه، بكنند يم گردش ها خفاش در كه يهاي ويروسارونبتاك
 بيترت به شترها،گربه هاي سيوت و '( پرند مي حدواسط زبانيم

 و در نهايت منجر به) MERS ‐ CoV و SARS‐ CoV مورد در
 نييتع مسئله، نيا بروز صورت در. شوند مي يانسان عفونت
 نيا شيآزما يبرا شتر اي  سيوت و خفاشايزوله هاي  نيب رابطه
 زين گريد يجانور هاي گونه از ياريبس. بود خواهد ديمف هيفرض
 و اين حائز اهميت است كه هستند آلوده بتاكروناويروس به
 در موجود يانسان يزا يماريب يها روسيو با آنها كامل يتوال

 و ها خفاش يرو برو البته بايد  شود سهيمقا شترها و ها سيوت
كه سرچشمه بيماري از آنجا  منطقه در پستاندار يها گونه ريسا

  . )31،22(متمركز شدبوده است، 
 نشان ها انسان نيب در كروناويروس مرس گسترش يگوهاال
 انيب. رديگ يم صورت تماس اي قطرات قيطر از انتقال كه دهد يم
 انسان يتحتان و يفوقان يتنفس يمجار در DPP4 هاي رندهيگ

 مشاهده انتقال حيتوض به است ممكن امر نيا. است متفاوت
در افراد داراي  شتريب كه كند كمك انسان به انسان از شده

 قيدق ليتحل و هيتجز .دهد يم رخ ابتيد مانند ،اي زمينه بيماري
 ممكن كروناويروس مرس نيچند كه دهد يم نشان تيجمع

                                                            
2 Mers - Cov 
3 Neo Cov 
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 تنها ،اه انسان در حال، نيا با. باشد داشته وجود شترها در است
 كه دهد يم نشان و اين است شده افتي كلونال گانيژن يتوال

 را يخاص يها پيژنوت فقط است ممكن انسان به شتر از انتقال
 شيافزابا . هستند شامل شود 1گردنه بطريعبور از  به قادر كه

 يكينزد در گله برايمكان  افتني جهت تالش و شترها تعداد
تماس بين شتر و انسان  شيافزا باعث است ممكن بزرگتر مناطق
 ارتباط ،نيانسامي از جامعه ك نسبتاً بخش تنها حال، نيا با. شود
 ميرمستقيغ انتقال يها راه ريسا. ندا داشته شترها با يميمستق

 ييدارو مصرف اي خام گوشت اي رشت ريش مصرف شاملويروس 
 ييجا عربستان، رهيجز شبه در شتر ريش رفمص. است شتر ادرار
 مشاهده يا ندهيفزا طور به است، محدود و دشوار ريپن ديتول كه
 شتر ريش %78 حدود ،يسعود عربستان در. شود يم

فروخته  كنندگان مصرف بهو تخميري  تازهغيرپاستوريزه، 
 شده جدا شتر ريش يها نمونه از كروناويروس مرس. شود مي

 هنگام در اي شده دفع ريش از روسيو ستين مشخص اما است،
. است شده آلوده رخواريش آلوده گوساله كي توسط ايدوشيدن 

 از پس شتر خام ريش به شده قيتزر كروناويروس مرس
 از پس يحت است ممكن ويروسو  است داريپا سردسازي

 اما ،بازسازي يابد اتاق يدما در روز دو مدت به يساز رهيذخ
. رود يم نيب از قهيدق 30 مدت به گراديسانت درجه 63 دماي با

 داده صيتشخ انسان ادرار در كم غلظت در كروناويروس مرس
 عامل كي است ممكن شتر ادرار مصرف نيبنابرا است، شده
. باشد ،يمنيا نقص اي يا نهيزم يماريب افراد با يبرا ژهيو به خطر
 نيب در مو و صورت دستها، شستن يبرا معموالً شتر ادرار
 انهيخاورم از يمناطق در پرورش دهنده شتر افراد ريسا و 2بدوها
 يروشها از يبعض در شتر ادرار همچنين، .شود مي استفاده
 يبرا گوارش دستگاه يها يماريب معالجه مانند يسنت يپزشك
 تيتقو يبرا سرطان ضد ماده كي عنوان به خون لخته كاهش
 از انتقال. شود يم استفاده مو از انگلها بردن نيب از و يمنيا پاسخ
 به رايز است، كمتر احتماالً آلوده و خام گوشت خوردن قيطر
 به كردن ذبح ،شود مي پخته يخوب به گوشت معمول طور

 يتجار صورت به كه يهنگام و شود يم انجام يبهداشت صورت
   .)22( شود يم سرد گوشت د،شو يم فروخته
 بازنشسته و انساليم، ريپ مردان در مرس ييابتدا موارد شيوع
 از ،انيمبتال نيب در يماريب شتريب شدت و شتريب تيحساس. است
 ممكن زين دارند قرار باالتر يسن يها گروه در كه ييآنها جمله
 هيثانو موارد يبرا كه يحال در .باشد يعاد عامل كي است
 ييابتدا موارد رييتغ نيا. است متعادل جنس و سن نيب نسبت
 زمان از انسان يافتراق معرض در قرارگرفتن از يناش است ممكن

در ي انحصار تيفعال كيپرورش شتر  رايز باشد شتر پرورش

                                                            
1 Bottleneck 
2 Bedouins 

مرس و  هاي ويروسكرونا. و بازنشسته است انساليمردان م نيب
 دوام قابل سطوح يرو يطوالن نسبتاً زمان مدت يبراسارس 
 8 مدت به ،فوالد اي كيپالست در كروناويروس مرس. هستند
 و ينسب رطوبت %80 و گراديسانت درجه 30 يدما در ساعت

 ينسب رطوبت %30 و گراديسانت درجه 30 در ساعت 24 يبرا
 كروناويروس مرس پايداري ،هوا در معلق ذرات در. ماند زنده
 %40 نسبي رطوبت در درصد و 89حدود  %70 نسبي رطوبت در
 نيا با. يافتكاهش  %7حدود  گراد سانتي درجه 20 دماي در

كروناويروس  از كمتر كروناويروس مرس يبقا است ممكن حال
 صورت به است ممكن ها خفاشاز سوي ديگر، . باشد سارس

 در شاخص مورد كي. كنند منتقل انسان به را عفونت ميرمستقيغ
كار زندگي و  خرما باغ مجاورتمورد كارگري است كه در 

 و متروكه يها چاه در گواناي آنها و ها خفاش. استكرده  مي
 از ،ياهل واناتيح آب اي غذا. داشتند حضور منطقه يها رانهيو

 ممكن هستند نخل يها باغ يدارا كه يمناطق در ،شترها جمله
 شترها و شده آلوده هاي مذكور خفاش ادرار اي/  و بزاق با است

   . )22( شود انسان عفونت به منجر و كرده آلودههم  را
  2 كروناويروس سارس

با نام  3(SARS-CoV-2) 2حاد تنفسي كروناويروس سندرم 
داراي  ،اي تك رشته ويروس RNA يك  نول كروناويروس پيشين

با طولي  (+)ssRNAها از نوع  آن گانپوشش و كروي بوده و ژن
يا  2019بيماري كروناويروس  و عامل استكيلوباز  8/29حدود 
 كروناي ويروس ويروس، اين به عامه زبان در. است 194-كوويد
 بيمارستاني پزشكان ،2019 دسامبر 31 در .شود مي گفته ووهان

 بيماران از غيرمعمولي موارد متوجه چين ووهان شهر در واقع

 از مورد اولين حال، اين با. شدند  )پنوموني( الريه ذات به مبتال

 هاي بررسي  .گرديد مشاهده دسامبر 12 تاريخ در بيماري اين
 طيور دريايي، غذاهاي بازار از بيماري اين منشأ كه داد نشان بعدي

 در هوباي استان در واقع ووهان شهر در واقع زنده حيوانات و

ذات  موارد غيرمعمول شيوع آن، از پس. است بوده چين مركز
. دش گزارش جهاني بهداشت سازمان به دسامبر 31 تاريخ در الريه

 .شد ضدعفوني و بسته مذكور بازار 2020 ژانويه اول تاريخ در 
 سرانجام بيماري، اين عامل درباره گسترده هاي زني گمانه از بعد

 كروناويروس يك را بيماري اين عامل ،2020 نهم ژانويه تاريخ در

بيماري كروناويروس ). 32( شد اعالم nCov-2019 نام با جديد
20196-كاو بيماري تنفسي حاد ان كه به آن 195- كوويد يا 2019

 

كروناويروس  است كه بر اثر عفوني  شود، بيماري نيز گفته مي
 ،تب عاليم معمول آن .شود ايجاد مي 27حادتنفسي سندرم 

                                                            
3 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
4 Covid-19 
5  Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) 
6 Severe Acute Respiratory Disease 2019-Ncov 
7 Sars-Cov-2 
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، گلودرد ، وخلط ، توليددرد عضالني. هستند تنگي نفس ، وسرفه
با اين كه اكثريت . هاي كمتر معمول آن هستند از جمله نشانه

بعضي از موارد  شود، موارد اين بيماري باعث عاليم خفيف مي
اين بيماري  .كند و نارسايي چند اندامي پيشرفت مي پهلو سينه به

 يا سرفه افراد مبتال، وقتي قطرات ريز تنفسي اساساً از طريق
  .كند كنند، به ساير افراد سرايت مي مي عطسه

اساس مطالعات صورت گرفته تاكنون اين ويروس را به  بر
پانگولين به عنوان مورچه خوار ها به عنوان مخزن و  خفاش

 داده نشان فيلوژنتيكي آناليزهاي .دهند ميزبان حدواسط ارتباط مي

 1شبه سارس كروناويروس با دو  SARSكروناويروس كه است
 در خفاشي bat-SL-CoVZC21 و bat-SL-CoVZC45 جديد
 با اما ،)شباهت درصد 82-88 (است نزديكي ارتباط

 50 تقريباً( مرسو ) درصد 79 تقريباً( سارس كروناويروسهاي
 نشان داد كه همچنين فيلوژنتيكي آناليز . دارد شباهت) درصد

خفاش نعل  گردش در كروناويروس با  2كروناويروس سارس 
يافته  اين. شباهت دارد درصد Rhinolophus sinicus ( 98(اسبي 

 كروناويروس و خفاشي هاي كروناويروس اين كه دهد مي نشان ها
 هاي  يافت اساس بر. اشندب مي مشترك جد يك داراي جديد

 و خفاشها از بعضي حضور همچنين و يژنگان تحقيقات از حاصل
 ووهان، شهر در دريايي غذايي مواد بازار در زنده حيوانات

 به آلوده مواد يا خفاشها از است جديد ممكن كروناويروس
 گرفته منشأ آن اطراف نواحي يا بازار اين در خفاشها فضوالت

 و اوليه ميزبان كه رسدمي نظر بر اين اساس به،  )33( باشد
 اين ادامه، در و هستند ها خفاش جديد، كروناويروس طبيعي

 ساير يا) خوار مورچه احتماالً( حدواسط ميزبان يك وارد ويروس
 از متعاقباً و شده ووهان بازار در فروش جهت وحشي حيوانات

 فرآيند سپس .است شده منتقل انسان به حدواسط ميزبان اين
 گرفته شكل حاضر اپيدمي و شده آغاز انسان به انسان انتقال
 حدواسط ميزبان عنوان به خوار مورچه از مشخصاً كه اين . است
 از كه هايي كروناويروس كه است دليل اين به است شده برده نام

درصدي  99 شباهت است، شده جداسازي خوارها مورچه
به اين دليل . دارد SARS-CoV-2ويروس جديد  با هانوكلئوتيد

 حدواسط ميزبان عنوان به را 2احتماال مورچه خوار پنگولين
   .  دانند مي انسان به ها خفاش از جديد كروناويروس انتقال جهت

 تاريخ در بهداشتجهاني  سازمان توسط كه گزارشي آخرين طبق

 ,Last updated: April 29(است  شده منتشر 2020 آپريل 24

2020, 15:47 GMT(، در شده تأييد و قطعي ابتالي موارد تعداد 
 ناشي فوتي موارد تعدادو نفر  3166142 كشور دنيا 210بيش از 
 شده تأييد موارد بيشترين . مي باشد نفر 219577 ويروس از اين

 59450 مورد ابتال و 1039278ويروس در كشور آمريكا با  اين

                                                            
1 Sars-Cov Like 
2 Malayan Pangolins (Manis Javanica) 

كشور . كشور آلوده دارد 213مرگ رتبه اول را در بين مورد 
 5957مورد قطعي ابتال و 93657ايران تا تاريخ ذكرشده داراي 
 .https://www.worldometers( مورد مرگ در رتبه نهم قرار دارد

info/coronavirus/ .(   
  ها خفاشدر ها  ساير كروناويروس

 ي ازاصل مخزن كي عنوان به است ممكن ها خفاش كه بحث نيا
 كه شود يم يبانيپشت تيواقع نيا با ،باشندو بتاكروناويروس  آلفا
 ايشده شناخته زبانيم هر از شتريب ها خفاش در آنها يكيژنت تنوع

 ادرار اي خفاش مدفوع در ها كروناويروس اگر يحت. است گريد
 گوارش دستگاهوجود ويروس در  از يميعال چيه شود، افتي

 يباد يآنت ديتول يباال سطح ليدلوجود ندارد و اين شايد به  آنها
 روسيو يماندگار كه رسد يم نظربه  .باشدضد كروناويروس 

 طول در آنها گسترده تيتقو به يمتك ها خفاش تيجمع در ها
 -دهاني انتقال ليدل به احتماالً و اين است مثل ديتول يها چرخه

   .)34( است 3مدفوعي
 بحث مورد قبالً كه كروناويروس يها گونه از دسته آن بر عالوه
 كروناويروس و HCoV 229E يانسان روسيناووكر گرفت، قرار

 Ghanaianشهر  Hipposideros اي مدور برگه بيني يها خفاش
 تنوع زانيم يبررس يبرا شتريب كار. هستند مشترك تبار يدارا
 در ژهيو به پستانداران، از گريد يهاگروه در ها روسيوناكرو
 ييآنجا از خصوص به ،است الزم ،عربستان رهيجز شبه و نيچ
 مخازن ها ، موشدكنن يم آلودهرا  ها موش، ها روسيكروناو كه

 نفلوانزاآ از يناش يتنفس ديشد يماريب يبرا يگريد شده شناخته
در  (EriCoV) كروناويروسبتا   C دودمانافزون برآن، . هستند

 CoVخارپشت تشخيص داده شده است و طبق مطالعات، 

HCoV‐OC43  انساني داراي جد مشترك باCoV  موجود در گاو
يك تونل  يها خفاشهاي مختلف  بررسي مدفوع گونه. است

را در  كروناويروس RNA، نوع (n=256)چين متروكه در 
 .R. sinicus, R. affinis, Hipposideros pomona, Mهاي  گونه

schreibersi, Miniopterus fuliginosus, Miniopterus fuscus 
ها  گونه درصد از 74تا  45 نيب در عفونت وعيش. شان دادن

 هاي ويروسكرونا آلفا به مربوط همه باًيتقر وگزارش شد 
بتا كروناويروس شبه سارس  همچنين .بودند يقبل شده شناخته
بتا  و R. affinis خفاش نعل اسبي در (RaBtCoV/4991)4 جديد

خفاش بيني  در) HpBtCoV/3740‐2( 5بتا كروناويروس جديد
 نيچند با همزمان عفونت. شدنيز مشاهده  H. pomona اي برگه
 داده رخ ها خفاش نيا از گونه شش هر در كروناويروس گونه
 دهد انتقال را افزايش ميو  يبينوترك احتمال كه يتيوضع است،

)35(.  

                                                            
3 Fecal–Oral 
4 Novel Sars�Like Beta�Cov 
5 Novel Beta�Cov 
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 يبرا يانسان هاي ويروس و خفاش نيب نهيآمهاي دياسبررسي 
همچنين  و دهد را نشان مي %97 باًيتقر مشابهت نيپروتئ هفت

 كه مشخص شده است بر اساس مطالعات فيلوژنتيكي
 كيانساني  مرس كروناويروس و ها خفاش 1نئو كروناويروس

 اي RNA وجود كه است ذكر به الزم. هستند واحد يروسيو گونه
 ها خفاش شدن آلوده يمعنا به لزوماً مدفوع در يروسيو نيپروتئ

 گوارش دستگاه از فقط ها روسيو است ممكن رايز ست،ين
 يمختلف درجات مطالعات از بعضي. باشند كرده عبور واناتيح
 و مرس كروناويروس يانسان تيهو نيب دهاينوكلئوت يهمسان از

 قطعات از استفاده با را مختلف هاي شخفا هاي ويروسكرونا
 تيواقع اين. دهد نشان مي شده محافظت يها ژن از يكم نسبتاً
و  اند بوده جهان سراسر در ييها مكان در ها خفاش نيا كه

قابل مشاهده  جهان محدود اريبس مناطق دري انسان مرس بيماري
 طريق از 2زونوتيك بيماري انتقالخطر  كه دهد يم نشان است،
 ديبا ديشا يقاتيتحق يها تالش و كم بودهبراي انسان  ها خفاش

  . )22( شود متمركز شترها سمت به شتريب
 اينكه احتمال و ها خفاش موجود در هاي ويروس تنوع رغم علي
 باشند، داشته مداوم ويروسي هاي عفونت است ممكن آنها

 ها در طبيعت و آزمايشگاه كه  بندرت شواهدي از آلودگي خفاش
دهند وجود دارد  نشان را بيماري شناسي آسيب يا باليني عالئم

 دسته جمعي در هايمير و مرگ از كمي تعداد همچنين). 22(
 به ويروسي هاي عفونتكه  است شده گزارش ها خفاش ميان
 بيني سندرم عامل قارچ. است نبوده مير و مرگ اصلي علت
 تنها شمالي خردخفاشان آمريكاي ميان در3 (WNS) سفيد

 موجب ها خفاش هاي جمعيت از برخي در كه است پاتوژني
 طوالني 4تكامل همراه تاريخچه). 36( شود مي جمعي مير و مرگ
 برقراري به منجر زياد احتمال به ها ويروس و ها خفاش مدت
 قادر را شميزبان و  ويروسبطوري كه  است، شده تعادل حالت
 ممكن. داشته باشند بدون ايجاد بيماري با هم همزيستي ساخته
 مثال براي ميزبان براي مفيدي عواقب تكاملي مزيت اين كه است

 برابر در حتي يا زا بيماري عوامل ساير برابر در محافظت با
  . باشد داشته شكارچيان

  ها و آدميخفاش
  ها وجودها و باورهاي نادرست فراواني در مورد خفاشافسانه
و انداخت پرواز بدون صداي آنها انسان را به وحشت مي. دارد

مخصوصا كه . شدنداي شوم تلقي ميدر دنياي باستان نشانه
اين باور كه . توانايي پرواز در تاريكي آنها يك معما بود
است در تاريكي موجودي كه نيمي موش و نيم ديگرش پرنده

                                                            
1 Neocov 
2 Zoonotic 
3 White Nose Syndrome 
4 Coevolution 

كنند، مطلق در شرايطي كه انسان و جانوراني كه روز فعاليت مي
 آنهااينكه لي دهند، ووري خود را از دست ميقدرت بهره

احتماال يكي از داليلي  ندتوانايي پرواز و فعاليت در شب را دار
قلمداد  آن هاي خفاشان نماد شيطان و هم كيشان بود كه بال

كه بالهاي سفيد پرنده نشان فرشتگان محسوب  درحالي شد مي
ها آشام كه در طول شباين تصور از انسانهاي خون. شدمي

مدت زيادي قبل از كشف خفاش  مكند خون موجودات را مي
  ).37(وجود داشته است  )Desmodus rotundus(آشام خون

 و طبيعي ميزبان مخازن عنوان به ها خفاش اهميت وجود با
 فرد در ميان پستانداران، به منحصر خصوصيات از اي مجموعه

نها آبر روي مطالعه  كمترين كنونتانسبت به ساير جانوران 
 با پرواز واقعي، پستاندار تنها عنوان به. صورت گرفته است

 بدن ايمني سيستم بر شديدي انتخابي فشار پرواز احتماالً تكامل
سوخت و  ميزان در نوسانات دليل به آنها، ويروس و ها خفاش

 با همزمان ژنتيكي تغييرات .است كرده ايجاد بدن دماي وساز 
 شدهخفاش شناسايي  هاي گونه ژنگان كل در پرواز براي سازش
 خفاش ايمني تكامل همراه سيستم براي جدي حمايت كه است

 ها خفاشباالي بدن  دماي. كند را فراهم مي ها ويروس با
به همين علت  و است را افزايش داده بدن ايمني پاسخهاي
به داخل بدن ميزباني با دماي بدني   ها خفاش هاي ويروس

 ،حال اين با. شوند ميو باعث بيماري  كنند ميسردتر رشد 
 مشخص خوبي به ها ويروس به ها خفاش ايمني پاسخ ماهيت
 هايي بينش ارائه براي توجهي قابل پتانسيل از و است نشده

 پاسخ مسير تغيير براي جديد هاي استراتژي توسعه درجهت
 پستانداران ساير در ويروسي هاي بيماري درمان يا ايمني

 تعدادي مجدد ظهور و ينوپديد دليل به اخيراً .است برخوردار
 در عالقه تجديد اند، بوده مرتبط ها خفاش به كه ها ويروس از

. صورت گرفته است ها خفاش شناسييمطالعه ايمن زمينه
 هاي داده بودن دسترس در جمله از آوري فن هاي پيشرفت

 مورد در تحقيقات عميق، توالي تعيين هاي روش و كامل گانژن
 است، كرده تسهيل زيادي حد تا را ها خفاش بدن ايمني سيستم

 پاسخ ارزيابي براي هايي روش تدوين به نياز حاضر حال در و
 وجود بادي آنتي هاي واكنش ايجاد و ها خفاش بدن ايمني هاي
 ورود محض به ها خفاش شناسيايمني زمينه در پيشرفت. دارد
 براي را هايي فرصت آوري فن و عرصه اين به جديد هاي گروه
  . )38( كند مي فراهم تر سريع كشف

 مورد عفوني بيماريهاي از بسياري ،گذشته قرن نيم طول در
 اين. اند گرفته قرار بهداشتي و تحقيقاتي جوامع توجه

 انساني جديد هاي بيماري از تنها نه عفوني "نوپديد بيماريهاي"
 بيماريهاي از برخي بلكه شناسيم مي را آنها اخيراً ما كه است

 مناطق در يا و واگيري در كه شود مي شامل نيز را قديمي عفوني
 است ممكن نوپديد هاي عفونت. است افزايش به رو جغرافيايي
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 هاي كرم يا ها ياخته تك ،ها قارچ ،ها ويروس ،ها باكتري توسط
 نظر به و است بوده افزايش به رو ظهور نرخ. شود ايجاد انگلي
 و شناسايي و تشخيص افزايش از تركيبي دليل به رسدمي

 ذكر به الزم. باشد ميكروبي پاتوژنهاي تعداد افزايش همچنين
 ميكروبي منشأ كههستند  نوپديد هاي بيماري تعدادي از كه است
  . شود ايجاد مي زندگي شيوه در تغيير دليل به حدي تا و ندارند

 بيماريهاي بروز در عوامل از تعدادي ،تشخيص افزايش از غير به
 هاي بيماري مورد در. دارند نقش انساني هاي جمعيت در عفوني

 ميزبانان با تماس افزايش شامل موارد اين مرتبط با جانوران،
 عالوه به آنها طبيعي زيستگاه بردن بين از با ميكروبي مخزن

 افزايش جانوري، هاي گونه از بسياري با مرتبط شهرنشيني
 افزايش مناطقي كه قبال كمتر ساكن بودند، در انساني جمعيت
ولي  بودند جدا انسان ها از قبالً كه جانوري هاي گونه بين تماس
 بازاركنند، و همچنين  مي در نزديكي انسان زندگي امروزه

 داراي ها خفاش .است كشاورزي هاي زمين گسترش و حيوانات
 به را آنها شود مي باعث كه هستندمنحصربفرد  ويژگي چندين
 ميان در ها خفاش. بدانيم ويروسيويژه  ميزبان يك عنوان

 بعد از جوندگان پستانداران هاي گروه ترين متنوع و بزرگترين
 پرواز توانايي كه هستند پستانداراني تنها ها خفاش. دارند قرار

دارند و دماي بدن و مقدار انرژي مصرفي براي پرواز  را واقعي
 افزايش اين. يابد نها در شب زياد و در طول روز كاهش ميآ

 را ييها ويروس است ممكن و است تب پاسخ مشابه بدن دماي
 ميزبان ،انتقال براي در اين دما هستند ماندن زنده به قادر كه

 تعدادي ميزبان ها خفاش اين. كنند را انتخابي ديگر پستاندار
 شوند مين آنها در جدي بيماري ايجاد باعث كه هستند ويروس

 هاي مكانيسم شناخت. هستند كه استثناء 1ها ليزويروس بجز
 به نياز ،ها خفاش در زايي بيماري و ها ويروسليز بقاي در موجود
 ها ويروس از گروه اين تفاوت هاي شيوه مورد در بيشتر مطالعه

يي كمتري زا بيماري ها خفاش در كه دارد ها رابوريروس ساير با
مانند  زا بيماري بسيار هاي ويروس آيا اينكه تعيين همچنين. دارند

 ها خفاش به انسان در 19ابوال، ماربورگ، سارس، مرس و كويد
 ،2ها فيلوويروس مورد درواقع  در. است مهم بسيار ،هستند مرتبط
 تب ايجاد باعث آنها زيرا باشددرست  است ممكنامر  اين

 .)39( شوند مي انسان دردهنده  خونريزي

 انساندر  كه مواردي با خفاش ويروسي ضد ايمني هاي پاسخ
 ها خفاش كه حالي در ،است متفاوت گيرد مي قرار استفاده مورد
 از برخي كه هستند، متكي ها اينترفرون توسط محافظت به بيشتر
 انسانها در ،)ذاتي ايمني پاسخ( اند شده بيان اساسي طور به آنها

 ايمني پاسخ( CD8 + T كشنده سلولهاي به متكي اوليه پاسخ
 همچنين و تفاوت اين .است طبيعي قاتل سلولهاي و) يسازگار

                                                            
1 Lyssaviruses 
2 Filoviruses 

 هاي گونه از برخي در زمستاني خواب هنگام در ايمني كاهش
 كه است شده پيشنهاد اين به منجر ،همعتدلمناطق  يها خفاش
 عدم عين در زا بيماري ويروسي فعاليت كنترل به قادر ها خفاش

 را مداوم عفونت وضعيت بنابراين ؛هستند عفونت پاكسازي
 نگه ويروسي مخزن ميزبان عنوان به رود مي انتظار كه همانطور

 از بسياري و دارند طوالني عمر ها خفاش از بسياري. ددارن مي
 ميليون يك از بيش با هايي كلوني و ها روست در ها گونه

زندگي  مختلف هاي گونه از اوقات گاهي و از يك گونه خفاش
 را ها ويروس اي گونه بين و اي گونه درون افقي انتقالكنند كه  مي

 به كه افتد مي اتفاق نيز ها ويروس عمودي انتقال. كند مي تسهيل
 مهاجرت. بمانند ها كولوني در طوالني مدت دهد مي اجازه آنها
 امكان همچنين خفاش هاي گونه از برخي در طوالني فواصل در

  .آورد مي فراهم را عفونت جغرافيايي گسترش
 و جوندگان ،ها خفاش احتمالي نقش به زيادي توجه كه حالي در

 هاي عفونت اصلي مخزن عنوان به انساني غير نخستي هاي
 ديگر هاي گونه از بسياري ،است شده معطوف نوپديد ويروسي
 مسئول ها ميكروب يا مخزن ميزبان عنوان به اقدام با حيوانات
 اين. هستند ها انسان غيرمستقيم يا مستقيم زونوتيك عفونت
 است ممكن انتخابي حيواني هاي گروه در محدود نسبتاً تمركز
 مخزن ميزبان هاي گونه شناسايي ضمن كه باشد لبه دو شمشير
 از نيز را مخزن ديگر هاي گونه از بسياري است ممكن زئوني،
 مخزن عنوان به جوندگان و ها خفاش بر تمركز. بدهد دست

 يا كشتن و مردم عامه سطح در ترس موجب نيز بيماري احتمالي
 طول در ها انسان كه است شده جانوري هاي گونه پراكندگي

 گمراهي و ترس اين .اند كرده ياد آن از وحشت و ترس با تاريخ
 هاي فعاليت اثر در قبالً كه خفاش هاي گونهعمومي بيشتر 

 جمله از دهد، مي كاهش بودند، خطر معرض در انساني
  ).40( بادي مزارع ساخت و سفيد بيني سندرم گسترش

 نقش شود آنها باعث مي از ناشي هاي بيماريو  ها خفاش از ترس
 رفاه و سالمتي در بلكه طبيعت در تنها نه ها خفاش كه حياتي
 اصلي هاي افشان گرده ها خفاش. گرفته شود دارد ناديده انسان
 ،آگاو جمله از گياهي هاي گونه از برخي بقا ادامه براي كه هستند
 التين آمريكاي از مناطقي در اقتصادي مهم محصول يك

 خفاش هاي گونه از برخي ،حشرات مصرف با. است ضروري
 را زراعي محصوالت كه را آفات از زيادي تعداد همچنين
 سمي هاي كش حشره سطح ،برد مي بين از ،كنند مي مصرف
 مقاومت رشد و دهد مي كاهش را كشاورزي جامعه نياز مورد
 خوار حشره يها خفاش برخي. اندازد مي تاخير به را ها كش آفت
 و خورند ميحشره  شب هر در را خود بدن وزن از نيمي معادل
 دالر ميلياردها تا را كشاورزي هاي هزينه كه شود مي زده تخمين

  ).42( دنده كاهش متحده اياالت در سال در
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 مواد توليد افزايش باعث محصول از حفاظت در آنها نقش
 كودهاي تهيه به قادر كه شود مي جهان از مناطقي در غذايي
 عنوان به گوانا آفت،حشرات  مصرف بر عالوه. نيستند معدني
 از مهمي بخش خفاشاي گوان فروش. شود مي استفاده آلي كود

 ها خفاش. است جهان نقاط از بسياري در محلي اقتصادهاي
 در مهمي نقش ديده، آسيب مناطق به بذر توزيع با همچنين

هاي متاسفانه خفاش .كنند ميايفا  ها احياي جمعيت اكوسيستم
توجه براي منافع  عنوان يك تهديد قابل طور كلي به آشام به خون

ولي از ديدگاه پزشكي و سالمتي  ان،بشر در نظر گرفته شده
ها به منظور در بزاق اين خفاش 1ن ضد انعقاد خونئيانسان، پروت

جلوگيري از لخته شدن خون در درمان سكته مغزي مورد 
  ).41( گيرد مياستفاده قرار 

 عناصر از يكي. كنيم مي زندگي تغيير حال در دنيايي در ما همه
 و با مستقيم طور به كه است انسان روزافزون، جمعيت تغيير مهم
 و كشاورزي را براي طبيعي هاي زيستگاه متفاوت هاي نرخ

 زيستگاهي هاي پناهگاه رفتن تحليل .دهد مي تغيير منابع استخراج
 با مستقيم تماس در بيشتري افراد تعداد كه است معني بدان

 انتقال براي را اي بالقوه مسيرهاي و گيرند مي قرار حيوانات
 اين. دهند مي انسان به وحشي جانوري ميزبان از ها بيماري
 انسان در جهش باعث كه نوپديد عفوني هاي بيماري – پديده
 ها خفاش جمله از وحش حيات المللي بين تجارت با - شود مي

 باعث مدرن نقل و حمل هاي شبكه شود، چرا كه اين مي تشديد
 و  پرواز را جهان از يك شخص نيمي ساعت چند طي شوند مي

ي الگوها اين رسد مي نظر به. كند حمل خود با را بيماري
 در غارها به سندروم بيني سفيد ورود مسئولتوانند  مي رفتاري
و كويد  كانادا در سارس شيوع همچنين و كانادا، و متحده اياالت

 حداقل به براي. باشندكشور تا كنون  210در بيش از  19
 مي چه افراد به ها خفاش از ها بيماري احتمالي انتقال رساندن

 به براي بهتر عمومي آموزش و بيشتر اطالعات كرد؟ توان
 افراد به ها خفاش از شده منتقل هاي بيماري تأثير رساندن حداقل
 نادر يا معمول غير بيماريهاي شناسايي توانايي. است مهم

 و محققانتوسط  ها ويروس جديد انواع كشف. است ضروري
 آميز فاجعه بالقوه حوادث به پاسخ براي بيشتري شانس پزشكان

 بهداشت اطالعات سيستم رسد مي نظر به. كند مي فراهم را
 همانطور دارد، را كار اين انجام توانايي جهان سراسر در جهاني

 داده نشان كرونا 2012 ويروس سويه گزارش و كشف از كه
 آشام خون يها خفاش و هاري مورد در تحقيقات. است شده
 مؤثر حلي راه ها خفاش كشتن زياد احتمال به كه دهد مي نشان
 پزشكان به تواند مي ريها ويروس وجود سريع آزمايش. نيست

 در پيوند طريق از ويروس انتشار از ناشي فاجعه از كمك كند تا
   .كنند جلوگيري انسان

                                                            
1  - Desmoteplase 

  وضيعت حفاظتي
درصد  25حدود  2اتحاديه بين المللي حفاظت از محيط زيست

) گونه 240تقريبا (ها ي خفاشهاي موجود در راستهاز كل گونه
هاي در سال. استگرفته تهديد در نظرعنوان در معرض  را به

ها نسبت به  خفاشكالن. اندگونه منقرض شده 12اخير حداقل 
عوامل مختلفي . خردخفاشان بيشتر در معرض خطر قرار دارند

- كشهاي روست، استفاده از آفتازجمله تخريب و اختالل مكان

ها بطور ويژه كشها براي از بين بردن آفات كشاورزي و حشره
. اندكنند، مشكل ساز بودههايي كه از آنها تغذيه ميراي خفاشب

ي جغرافيايي نسبتا كوچك دارند و يا هايي كه محدودهدر گونه
اند بيشترين صدمات آنهايي كه از نظر اكولوژيكي تخصصي شده

هاي اخير سطح آگاهي مردم نسبت به در سال شوندرا متحمل مي
كوسيستم دارند و همچنين ها در اهاي مفيدي كه خفاشنقش

ي منحصر به فرد و شگفت انگيز زندگي آنها بيشتر  تاريخچه
در حال حاضر طبق تحقيقات انجام گرفته نقش . استشده

ي حياتي در بسياري از ها به عنوان مولفهحياتي خفاش
ها، اثبات ها وهمچنين به عنوان منبع مهمي براي انساناكوسيستم

هايي جهت حفاظت از آنها ر تالشهمين منظو به. استشده
ي ورودي غارهايي كه به عنوان مثال، دهانه. استانجام شده

ي وسيله ند بههستها محل روست و تجمع بسياري از خفاش
ها به غارها اند، كه از ورود انسانهايي بسته شدهدروازه

در . ها به راحتي وارد و خارج شوندجلوگيري كنند، اما خفاش
ها، جاي كشتن و از بين بردن خفاشه مناطق مردم ب بسياري از

هاي هايي در حياط خود به منظور فراهم كردن زيستگاهپناهگاه
در كشور انگلستان، . اندها ايجاد كردهاقامتي مناسب براي خفاش

-ها و محل روست آنها توسط قانون حفاظت شدهتمام خفاش

مله خروج ها، از جچندين خروج بزرگ از روست خفاش. است
در هنگام غروب از يك روست، در شهر آستين تگزاس هرساله 

. كندها فرد وگردشگر را به خود جلب ميتوجه ميليون
 3هاهاي حفاظتي مانند سازمان بين المللي حفاظت خفاشسازمان

به رشدي در ميان عموم مردم دارد و بسياري از  عضويت رو
ايي كه در كشورهاي هها مانند پروژههاي حفاظت خفاشپروژه

در حال توسعه به منظور افزايش سطح آگاهي و درك عموم 
  ). 3(كند است، را با موفقيت اجرا مي

  سخن آخر
 هستند انسانها بلكه ،ها خفاشنه  كروناويروسنه  مقصر

 همراه ،طبيعي هاي زيستگاه بردن بين از - انسان رفتار در تغيير
 ايجاد امكان -  زمين روي رشد روزافزون جمعيت در با

 كمين طبيعت در زمانيگويا  كه است كرده فراهم را هاييبيماري

                                                            
2  - IUCN 
3   www. Batcon.Org 
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 هنوز دانشمندان .سرايت كنند افراد به سريع بتوانند اند تاكرده 
 منشا كجا از 19-ويدوجديد بيماري ك ويروس كه نيستند مطمئن
 يك در زنده ويروس جداسازي صورت در تنها و ،است گرفته
 ييها ويروس اما .كنند اثبات را آن منبع توانند مي مشكوك گونه
 نعل يها خفاش در هستند 19-كوويد ويروس به شبيه بسيار كه

 شده منجر فوري سواالت به امر اين. است شده ديده چيني اسبي
 توسط اغلب كه - خفاش جوامع از بيماري اين چگونه كه است
 منتقل اند و كمتر لمس شده اند به انسان نخورده دست انسان
 ها پاسخ. ه استپيدا كرد دنيا شيوع  سراسر است و در شده

 كره با برخورد نحوه مورد در كامل بازنگري به نياز از حاكي
 ازبيماري هاي ويروسي  سرايت اصلي دليل .است زمين

 رفتار و هميشه هميشه تقريباً وحشي هاي گونه ساير يا ها خفاش
 آسيب يا خاطر شكار وبه  خفاش يك كه هنگامي .است انساني
دچار استرس  زدايي جنگل اثر در شزيستگاه به رساندن

 با مقابله و شود مي كشيده چالش به شبدن ايمني سيستم ،شود مي
 قرار استفاده مورد صورت اين غير در كه هايي پاتوژن

 بر استرس تأثير كه معتقديم ما. است دشوارتر گرفت، مين
 بر كهاي است  اندازه همان بهو ساير جانوران وحش  ها خفاش
   .گذارد مي اثر انسانها
 مايد توانند مي اند يافته تكامل ها خفاش در كه هايي پاتوژن
 يك عنوان به انسان تب بنابراين ،كنند تحمل را بدن باالي

 مركز در .كرد نخواهد براي اين پاتوژن ها كار دفاعي مكانيسم
 كه جايي - چين ووهان مرطوب بازارهاي - ويروس احتمالي
 انيا حيو عذا عنوان به و آمده در اسارت به وحشي حيوانات
 از وحشتناك تركيبي تواند مي ،شوند مي فروخته خانگي
 زايي تنشهاي  در چنين مكان .كند ايجاد ها گونه و ها ويروس
پخش شده و ساير حيوانات  زيادي مقدار در ها ويروس احتماالً
هستند كه  عفونت معرض زايي در استرس چنين بازار نيز در

در حال . انتقال دهندتوانند اين عفونت را به انسان ها نيز مي
حاضر حمل ونقل جانوران براي دارو، حيوان خانگي، مواد 

افزايش  ه است راغذايي در مقياسي كه قبال هرگز انجام نمي شد

مناظري جهت  به را آنها هاي همچنين ما زيستگاه. ايم داده
 غريبي و عجيب طرز به حيوانات. انسانها تخريب كرديم استفاده
 در بنابراين. است نيفتاده اتفاق هرگز قبالً كه شوند مي مخلوط

 در را حيوانات از زيادي تعداد خواهيم مي مرطوب، بازار يك
كه  شود مينتيجه اين  هيمد قرار يكديگر باالي در هايي قفس

ند هفته به يك چحيوانات وحش طي  طريقتواند از يك پاتوژن ب
بنابراين بشريت مي تواند دو درس . مشكل جهاني تبديل شود

 و نيستند مقصر ها خفاش اينكه اول .ساده را سريع بياموزد نسبتاً
 كمك حل راه ارائه به توانند اين گروه از جانوران مي واقع در

اين امر  و نيست ضعيف آنها بدن ايمني زيرا سيستم كنند،
 برخورد چگونگي درك. كند فراهم را مهمي هاي تواند سرنخ مي

 در كه بياموزد ما به تواند مي زا بيماري عوامل اين با ها خفاش
پس  .كرد رفتار آنها با توان مي چگونه ،نسانا به سرايت صورت

 تقريباً ،وحشي هاي گونه ساير يا ها خفاش از علت اصلي انتقال
مربوط به  هاي بيماري نهايت در .است انسان رفتار هميشه
 كه شود مي باعث امر و اين بمانند توانند مي ها ويروسكرونا
قاعدتا آسانتر از تغيير رفتار انسان ها كند و ها تغيير انسان رفتار

جديد  ويروس هر براي قيمت گران بسيار توليد يك واكسن
انكار  غيرقابل و روشن نشانه نخستين شايد ناويروس كرو .است
 را انسان سرعت به تواند مي محيطي صدمات كه باشدبشر  براي
 كه كاري،هستند كشف انتظار در ويروس هزار ها ده. ببرد بين از
 آلودگي براي بحراني نقاط كه است اين دهيم انجام بايد واقعاً ما

به آنها  وقوع از جلوگيري براي و بشناسيم را وحش حيوانات
 براي روش ترين صرفه به مقرون اين. عمل كنيمدرستي 
 آسيب كه است اين نهايي درس. بود خواهد انسان از محافظت
 از شديدتر و سريعتر تواند مي همچنين زمين كره به رساندن
 آسيب مردم هوايي به و آب تغييرات تدريجي و نسلي تغييرات
 آب بر كه تأثيراتي درك بدون كشاورزي به جنگل تبديل .برساند

 ،دارد سيالب خطر و ها بيماري ظهور ،كربن ذخيره ،هوا و
اثرات  به كارها اينبا انجام پنهاني  توانيم نمي ما .نيست درست
 .توجه باشيمبي انسانكل حيات و نيز زندگي آنها بر 
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Abstract 

This paper reviews the unique characteristics of bats, their important roles in providing ecosystem 
services, their viruses in relation to emerging diseases. Bats, as flying mammals, are the second largest 
order following rodents, with a wide variety (over 1400 identified species among 230 genera of 21 
families in the world) due to their flying power and echolocation. Despite their importance as natural host 
reservoirs and providing ecosystem services, till relatively recently, bats have been among the least 
studied mammals. So far, over 200 viruses from 27 families isolated or identified amonf bats, some 
related fatal disease, including EBOLA, SARS, MERS, MARBURG and current COVID-19. It is 
hypothesized, perhaps, the flight evolution has exerted strong selective pressure on bats immune systems’ 
and their viruses, through the fluctuations in metabolic rate and body temperature. Higher body 
temperatures in bats raises immune responses leading to fast replication of viruses; so while in humans 
and other mammals’ body, with low or moderate immune responses, the same viruses could bring about 
fatal epidemics. However, bats are not to be blamed mediating the fatal diseases, rather mostly human 
misbehavior makes it possible to facilitate the spread of these diseases in different ways, such as 
destroying natural habitats, hunting, and handling them as pets, along with the planet population growth. 
At the last, disease like covid-19, could persist and may affect humans to adjust their behavior, 
supposedly, these adjustments easier than producing very expensive vaccines to cure viral disease! The 
current coronavirus pandemic is perhaps the first clear indisputable sign that environmental damages 
could kill humans reckless, too.  
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