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  9911دوم بهمن  ی /هفته206 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 91/99/9911تاریخ چاپ:  8/2/9911تاریخ پذیرش:  72/7/9911تاریخ دریافت: 

  
 COVID-19ها با تمرکز بر عامل عفونت  بررسی منشأ احتمالی و سیر تحول کرونا ویروس

 
 3، سیدحسین میرهندی2زوارهوجیهه عظیمیان ، 1شیما غریبی

 
 

دهیچک

 ( یک عفونت ویروسی فراگیر و به شدت پاتوژن ناشی ازCOVID-19یا  Coronavirus disease 2019) 91بیماری کرونا ویروس 
 Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2) ژنوم بررسی. است شده گسترده دنیا سراسر در و ظاهر چین ووهان در که است 

 عنوان به تواند می خفاش بنابراین،. دارد باالیی شباهت SARS شبه خفاشی های ویروس با فیلوژنتیک نظر از SARS-CoV-2 که است داده نشان ویروس، این
 وتکامل منشأ حاضر، ی مطالعه در. است نشده شناسایی کنون تا انسان، به ویروس این انتقال مبدأ و واسط حد منبع .شود گرفته نظر در ویروس این ی اولیه مخزن

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV ) و SARS-CoV تنفسی سندرم ویروس دو با مقایسه در SARS-CoV-2 ویروس
 .گرفت خواهد قرار بحث مورد SARS-CoV-2 فیلوژنتیک و ژنتیک شواهد همچنین، و

 تکامل منشأ؛ ؛Severe acute respiratory syndrome-corona virus کرونا ویروس؛ :کلیدیواژگان 

 

ها با تمرکز بر عامل عفونت  بررسی منشأ احتمالی و سیر تحول کرونا ویروس .میرهندی سیدحسین زواره وجیهه، عظیمیان غریبی شیما، :ارجاع

COVID-19. 100-199 (:207) 98 ؛9911 اصفهان پزشکی دانشکده مجله. 

 

 مقدمه

 ایروده و تنفسی هایعفونت قدیمی و رایج عوامل ها، کرونا ویروس

 شادید  ساندر   شایو   زماان  تاا  هاآن. هستند هاانسان و حیوانات در

( SARS یاا  Severe acute respiratory syndrome) حااد  تنفسی

 انساان  برای چین، گوانگدونگ استان در 2002 و 2002 های سال در

 هایی کرونا ویروس. (1-2) بودند نشده تلقی مهم و زابیماری چندان

 سیساتم  باا  افاراد  در شادند،  مای  انساان  بدن وارد زمان آن از قبل که

 پا   سال ده. کردندمی ایجاد خفیفی هایعفونت تنها مناسب، ایمنی

 ،چاین  جناو   در SARS-CoV ویاروس  از ناشای  SARS بروز از

 آسایایی،  کشاورهای  ویاهه  به جهان سرتاسر نهایت در و کنگ هنگ

 بااه موسااو  بیشااتر زایاایبیماااری قاادرت بااا دیگااری کروناااویروس

MERS-CoV میاناه  خااور  تنفسای  ساندر   عامال  کروناویروس یا 

(Middle east respiratory syndrome coronavirus )در 

 جهاان  کشاورهای  ساایر  و جنوبی ی کره سپ ، و صعودی عربستان

 . (2) شد شناخته

 شاهر  در مابهم  پنوماونی  از مواردی ،2012 سال دسامبر اواخر در

 ی حاوزه  محققاان  و دولات . شاد  گااار   چاین  هاوبیی  استان ووهان

 و بیمااری  طغیاان  کنتارل  بارای  را ساریعی  اقدامات چین، در بهداشت

 آغااز  را اتیولوژیا   تحقیقات و دادند انجا  آن گیری همه از جلوگیری

  جهااانی بهداشاات سااازمان ،2020 سااال ی ژانویااه 12 در. کردنااد

(World Health Organization یا WHO )عنوان به را ویروس این 

 11 در و کرد گذارینا ( Novel Coronavirus) جدید کرونا ویروس

 ایان  از حاصال  بیمااری  رسامی  طاور  به WHO ،2020 سال ی فوریه

Coronavirus disease 2019 (COVID-19 ) بیماااری را ویااروس

کرونااا ویااروس  ی مطالعااه گااروه روز، همااان در. کاارد گااذاری نااا 

(Coronavirus Study Group یااا CSG )لمللاای ا بااین ی کمیتاه  در 

 ساندر   عامال  2کروناا ویاروس    عنوان به را آن ها،ویروس بندی طبقه

 .کرد گذاری نا ( SARS-CoV-2) حاد شدید تنفسی

 ابتال مورد میلیون 22 از بیش تاکنون، 2020 سال ی فوریه اواخر از

 شاده  گااار   ایاران  جملاه  از جهان، سراسر در COVID-19 به

 مروریمقاله 
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 حادود  و شاده  فوت نفر هاار 020 از بیش تعداد، این از که است

 میار  و مار   میااان  اگار چاه  . (4) اناد یافتاه  بهبود نفر میلیون 10

SARS-CoV-2 از ترپایین حاضر حال در SARS-CoV ،اما است 

 رسدمی نظر به انسانی، عفونت جدید موارد باالی تعداد به توجه با

 عالیام . دارد بااالیی  بسایار  سارایت  قدرت و سرعت ویروس این

 و عضاالنی  دردهای تب، پنومونی، شامل SARS-CoV-2 ی اولیه

 برآورد درصد 2-2 آن متوسط میر و مر  نرخ و باشدمی خستگی

 .(2) است شده

 حادس  ،SARS-CoV-2در رابطه با منشأ کرونا ویروس جدید 

 انجا  حال در بسیاری مطالعات و دارد وجود زیادی هایزنیگمانه و

 ی گوناه  چاه  کاه  اسات  نشاده  مشخص کامل طور به هنوز اما است،

 باه  توجاه  باا . هساتند  SARS-CoV-2 حامال  حیواناات،  از خاصی

 و منشاأ  تعیاین  که این و SARS-CoV-2 شدید زاییبیماری قدرت

 نظاارت  بیماری، عامل شناسایی و بهتر چه هر درک برای آن، تکامل

 ایان  باشد،می مهم بسیار اپیدمی از گیریپیش و دارو شناسایی بیشتر،

 کرونا ویاروس  تکاملی سیر و منشأ بررسی هدف با مروری ی مطالعه

SARS-CoV-2 طراحی گذشته در ها کرونا ویروس شیو  بر تکیه با 

 .شد تدوین و

 

 ها آن از ناشی های عفونت و ها کرونا ویروس انواع
 باه  هاا  آن روی بار  مطالعه و شدند کشف 12۹2 سال در ها کرونا ویروس

 موجاب  هاا، ویاروس  این. داشت ادامه 1200 ی دهه اواسط تا مداو  طور 

 حیواناااتو  انساان در  ساارماخوردگی ی خاانواده  از هاااییبیمااری  باروز 

 ساطو   روی مانند خار یا تاج زواید ها، آن ظاهری ویهگی از و گردند می

 تنفسای  دساتگاه  باه  گااهی  هاا،  کرونا ویروس. باشد می ها ویروس غشای

 نمایاان  افاراد  ی معاده و  هرود در را خاود  عالیام  گاهی و کنند می حمله

 بااه صااورت ،ریااه در کرونااا ویااروس بااا عفوناات عالیاام. کننااد ماای

 .(۹) شود می ظاهر پنومونی گاهی و معمولی مالیم های سرماخوردگی

ی  مجموعاه  زیار  و ها ویروساز  بارگی ی خانواده ها، ویروسکرونا 

در  تاارین خااانواده بااار  کااه هسااتند( Coronaviridae) کروناویریااده

 سارماخوردگی  ویروس از که( 1 شکل) باشندمی Nidovirales ی راسته

 و SARS ،MERS همچاون  شادیدتری  هاای  بیمااری  عوامل تا معمولی

SARS-CoV-2 زیار  دو از کروناویریاده  ی خاانواده . شاود  مای  شامل را 

. اسات  شاده  تشکیل Torovirinae و Orthocoronavirinae ی خانواده

 کرونا ویاروس،  آلفا جن  چهار از Orthocoronavirinae ی زیرخانواده

 اناد شاده  تشکیل دلتاکرونا ویروس و گاماکرونا ویروس بتاکرونا ویروس،

 .  (۹-7)( 1 شکل)

 

 

کرونا  دلتا و گاما بتا، آلفا، شامل مربوط یها جنس و نهیریارتوکروناو ی خانواده ریز ده،یریکروناو ی خانواده در کرونا ویروس مختلف انواع یبند طبقه. 1 شکل

  یبند میتقس بتاکرونا ویروس کی عنوان به Severe acute respiratory syndrome-corona viruse-2 (SARS-CoV-2)ی، بند طبقه نیدرا. ها ویروس

 (.6) است شده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B4_(%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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 آلاوده  را پرنادگان  و پستانداران معمول طور به ها کرونا ویروس

 متاداول  دیگار  حیواناات  و خفاا   گرباه،  گااو،  شاتر،  در و کنند می

 را هاخفا  ویهه به پستانداران تنها ها، بتاکرونا ویروس و آلفا. هستند

 هاای  گوناه  ها، باه طاور عماده    گاماکرونا ویروس. (7) کنندمی آلوده

دلتاکرونااا  و پسااتانداران هااایگونااه برخاای ناادرت بااه و پرناادگان

بتاکروناا   و آلفاا . کنناد مای  آلوده را پستانداران و پرندگان ها ویروس

 و انساان  در تنفسای  هاای بیمااری  باعا   معمول طور ها، به ویروس

 دو. شاااوندمااای حیواناااات در( Gastroenteritis) گاساااتروانتریت

 باع  ،MERS-CoV و SARS-CoV زایبیماری شدت به ویروس

 کروناا ویاروس   چهاار  و شاوند  مای  انساان  در تنفسی شدید سندر 

 و HCoV-NL63، HCoV-229E، HCoV-OC43) دیگاار انسااانی

HKU1 )دساتگاه  فوقاانی  قسامت  در خفیفای  تنفسی بیماری تنها 

 هاای عفونات  نادرت  باه  و کنناد  مای  ایجااد  میابان فرد در تنفسی

 کنناد می ایجاد مسن افراد و خردسال کودکان نوزادان، در شدیدی

 بیمااری  توانناد می ها، بتاکرونا ویروس و ها کرونا ویروس آلفا. (0)

  شااامل هاااویااروس ایاان. کننااد ایجاااد نیااا هااادا  در شاادیدی

Porcine transmissible gastroenteritis virus (PTGV )و 

Porcine enteric diarrhea (PEDV )کروناا ویاروس   تازگی به و 

Swine acute diarrhea syndrome (SADS-CoV )هستند . 

 پرنادگان  و حیوانات در مهمی هایبیماری حیوانی، های ویروسکرونا 

 مرغای  برونشایت  ویاروس  باه  تاوان مای  هاا آن ی جمله از و کنندمی ایجاد

(Avian infectious bronchitis virus یا IBV)، گاساتروانتریت  ویروس 

 ،(TGEV یااا Transmissible Gastroenteritis virus) انتقااال قاباال

 یاا  Porcine epidemic diarrhea virus) خاوک  اپیادمی  اساهال  ویروس

PEDV )خااوکی حاااد اسااهال سااندر  کرونااا ویااروس  تااازگی، بااه و  

(SADS-CoV )(2) کرد اشاره. 

کرونااا  تمااا  ژنااو ، یااابیتااوالی از حاصاال نتااایج اساااس باار

کروناا   کاه  رسدمی نظر به و دارند حیوانی منشأ انسانی، های ویروس

 SARS-CoV، MERS-CoV، Human coronavirusهای  ویروس

NL63 (HCoV-NL63 )و Human coronavirus 229E 

(HCoV-229E )و خفاااا  از Human coronavirus OC43 

(HCoV-OC43 (و Human coronavirus HKU1 (HKU1 )از 

 نقاش  اسات  ممکن ی،اهل واناتیح. (0) باشند گرفته منشأ جوندگان

 از روسیا و انتقاال  و باشاند  داشاته  یا واسطه ابانیم عنوان به یمهم

 . ندینما ریپذ امکان را انسان به یعیطب یها ابانیم

 

 COVID-19 یا SARS-CoV2 کرونا ویروس

 اساتان  چاین،  ووهاان  در 2012 دسامبر اواخر از SARS-CoV-2 اپیدمی

 قارار  تاأییر  تحات  را چاین  از زیادی بخش آن، از پ  و شد آغاز هوبیی

 و شادند  پهلاو  ساینه  دچار مشخصی علت بدون مرد  که این از پ . داد

 کرونا ویروس دیجد نو  نیا نبودند، مؤیر موجود یها درمان و ها واکسن

 نیا ا باه  کاه  یافاراد  نینخست انیم از. شد ییشناسا انسان در گیری همه با

 دریاایی  غذاهای فروشی  عمده بازار با ها آن سو  دو شدند، آلوده روسیو

 داشاتند  ارتباا   رساد،  یما  فارو   به این زنده واناتیح آن در که ،هوانان

 فارا  را جهاان  سرتاسار  یبا یتقربه طور  ادیز و کم عفونت نیا اکنون. (2)

 یپا  در یروانا  یحتا  و یاقتصاد ،یاجتماع ،یبهداشت قیعم رییأت و گرفته

 ساازمان  ،نفر 1000 مرز از کرونا روسیو انیقربان تعداد عبور با. است داشته

 COVID-19 یرساام نااا  آن، از یناشاا یماااریب یباارا بهداشاات یجهااان

(Corona virus disease-2019 )نااو  نیااا. اساات  کاارده انتخااا  را 

 اسااس  بار . باود  نشده دهید انسان در گیری همه نیا از قبل ،روسیکروناو

مبتالیاان   درصاد  2-2 بین روسیو نیا ریم و مر  درصد ه،یاول یبرآوردها

 سراسار  در نفار  هاار 400 و میلیون 22 از بیش ،2020 آگوست 21 تا. است

 جاای  باه  کشاته  هااار  000بیش از  که اند شده مبتال COVID-19 به جهان

 از شاده  جادا  SARS-CoV-2 یها روسیو ژنو  یتوال .(2)است  گذاشته

زیااد،   احتمالبه  که دارند، اشتراک درصد 2/22 از شیب در ماران،یب یبرخ

 .(10) باشد یم انسان به وانیح از ابانیم ریاخ رییتغ انگریب

 

 SARS-CoV-2 کرونا ویروس ژنوم ساختار

 و رددا بااز  2۹000-2200 حادود  در یا اندازه ها کرونا ویروس ژنو 

یاا   Open reading frameی )باردار  نسخه باز ی هیناح ۹-11 یدارا

ORF )نیاول. است ORF کارده  اشغال را ژنو  کل درصد ۹7 حدود 

یااا  Non-structural proteins) یساااختار ریااغ نیپااروتی 1۹ از و

Nsps )یمااابق کااه یحااال دراساات   شااده لیتشااک ORFشااامل هااا 

 نیپااروتی چهااار. (2) باشااند یماا یساااختار و همااراه یهااا نیپااروتی

 نیپاروتی  ،(S) یساطح  یخارهاا  نیکوپروتییگل شامل مهم یساختار

( N) دینوکلیوکپس یها نیپروتی و( M) غشایی نیپروتی ،(E) یپوشش

 اتصاال  در یمهم نقش ی،سطح یخارها یها نیکوپروتییگل. باشند یم

 یخارهاا  ،مثاال  عناوان  به. کنند یم فایا ابانیم سلول در ها رندهیگ به

 متصال  یهاا  نیدم قیطر از MERS-CoV و SARS-CoV یسطح

 (RBDیااا  Receptor binding domainی ) یرناادهگ بااه شااونده

  ژنااو . شااوند یماا متصاال یمختلفاا یهااا رناادهیگ بااه ،یمتفاااوت

SARS-CoV-2 14 از ORF شاده  لیتشاک  نیپروتی 27 ی کننده کد 

 قارار  ژناو   2' یانتها در بیترت به Orf1ab و Orf1a یها ژن. است

در  هاا  آن. کنناد  یما  کاد  را PP1ab و PP1a یهاا  نیپاروتی  و دارند

 2' یانتهاا . اناد  شاده  لیتشاک  یسااختار  ریغ نیپروتی 12 از مجمو ،

 هشاات و (Nو  S ،E ،Mی )ساااختار نیپااروتی چهااار شااامل ژنااو ،

 باشاد  یما ( orf14و  3a ،3b ،p6 ،7a ،7b ،8b ،9b) هماراه  نیپروتی

 .(11-12)( 2 شکل)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 ترجمه نشده  5ی  از یک ناحیه (SARS-CoVو  SARS-CoV-2، MERSهای انسانی ) ها، ژنوم بتاکرونا ویروس بتاکرونا ویروس ژنوم ساختار. 2 شکل

(  -UTR،) 1ی بردار نسخه باز ی هیناحa/b(orf) مل خار های ساختاری شا برداری، پروتئین های غیر ساختاری به منظور نسخه ی پروتئین )باکس سبز( کد کننده

های  های همراه )باکس و پروتئین( ای باکس فیروزه) دینوکلئوکپس یها نیپروتئ و( باکس صورتی) غشا نیپروتئ ،(باکس قرمز) یپوشش نیپروتئ )باکس آبی(،

( تشکیل شده است. خطوط UTR-  )   ی  ی ترجمه نشده و ناحیه SARS-CoV-2در خصوص ژنوم  9bو  orf 3 ،6 ،7a ،7b ،8خاکستری روشن( نظیر 

 (.11)دهند  را نشان می SARS-CoVو  SARS-CoV-2هایی هستند که تغیرات اساسی بین  چین قرمز، پروتئین نقطه

 

 ژنو  توجه قابل یهگیو دو بتا، و آلفا یها رووسیکروناو ی سهیمقا

SARS-CoV-2 مطالعااات اساااس باار( 1: اساات کاارده مشااخص را 

 باه  اتصاال  یبارا  روسیا و نیا ا ،ییایمیوشا یب های شیآزما و یساختار

 Angiotansin converting enzyme 2 (ACE2)ی انساان  ی رناده یگ

 شادن  اضاافه  با روسیو نیا خار یها نیپروتی در( 2 .است افتهی قیتطب

 یعملکارد  شاکاف   ی ژنو ، S2 و S1 ی هیناح مرز در دینوکلیوت 12

  سااه جااادیا باعاا  کااه اساات شااده جااادیا( Cleavage) یباااز چنااد

O-linked glycans تماا  (. 2 شاکل ) شاود  یما  هیا ناح نیا اطراف در 

 یهاا  یهگا یو ی هماه  کناون،  تاا  شده یابی یتوال SARS-CoV-2 ژنو 

 جد  ی از یهمگ زیاد، احتمالبه  که دهد یم نشان و دارد راگفته  پیش

 کاه  اسات  داده نشاان  ،هیا اول مطالعاات (. 22) اناد  گرفتاه  أمنش مشترک

SARS-CoV-2 باااا مشاااابه یعملااا سااامیمکان SARS-CoV از و رددا 

Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) رناادهیگ عنااوان بااه 

 اریبسا  لیا تما ،SARS-CoV با سهیمقا در که تفاوت نیا با  کند یم استفاده

کروناا  مطالعاات نشاان داده اسات کاه     . (12) دارد رناده یگ نیا ا باه  یباالتر

 دار ماهک  الیا تل یاپا  یهاا  سالول  ACE2با اتصال به  SARS عامل ویروس

 در  (14) دهاد  یما  قارار  هادف  را II نو  یها تیپنوموس و یتنفس یمجار

 تحت کهDipeptidyl Peptidase 4 (DPP4 ) از MERS-CoV کهی حال

 و کناد  مای  اساتفاده  رناده یگ عناوان  باه  شاود،  یم شناخته هم CD26 عنوان

 را II یهاا  تیپنوموسا  و یتنفسا  یمجاار  ماهک  بدون یالیتل یاپ یها سلول

 سام یتروپ و رندهیگ از استفاده موضو  حال، نیا با. (12) دهد یم قرار هدف

 .دارد یشتریب قاتیتحق به ازین  SARS-CoV-2 در یسلول

 SARS-CoV-2(RBD) ی رندهیگ به شونده متصل نیدم در جهش

کروناا   ژناو   قسامت  نیرتار یمتغ خاار،  یها نیپروتی در RBD نیدم

 در یدیااکل دینواساایآم شااش. باشااد یماا SARS-CoV-2 ویااروس

 ییشناسااا و ACE2 یهاا  رناده یگ باه  اتصاال  یبارا  ،RBD ی هیا ناح

، Y442 شاامل  SARS-CoV ژناو   در کاه  اناد  شده شناخته ابان،یم

L472 ،N479 ،D480 ،T487 و Y4911 ژنو  در و SARS-CoV-2 

. باشاند  یما  Y505 و L455 ،F486 ،Q493 ،S494 ،N501 شامل

 روسیا و ناو   دو نیا ا نیمااب  ،دینواسا یآم شاش  نیا ا از مورد پنج

 و یسااختار  مطالعاات  اسااس  بار (. a2 شاکل ) باشاد  یما  متفاوت

 باااه روسیاااو نیاااا SARS-CoV-2، RBD ژناااو  ییایوشااامیب

ACE2بااال  تشابه یدارا یها گونه گرید و راسو گربه، انسان، یها 

 در  (1۹) دهاد  یما  نشاان  یادیا ز اریبسا  لیتما خود، ی رندهیگ در

 یبرا را یمناسب یریدرگ و اتصال ،یافاار نر  یها واکاوی کهی حال

  در RBD یتااوال رسااد یماا نظاار بااه .کننااد ینماا یناایب شیپاا آن

SARS-CoV-2 مااورد در کااه چااه آن از SARS-CoV مشاااهده 

 ،نیبناابرا . کند ینم جادیا یکارآمد اتصال و است متفاوت ،شود یم

 بااه اتصااال در SARS-CoV-2 خااار یهااا نیپااروتی یباااال لیااتما

ACE2در یعا یطب انتخاا   ی جاه ینت به احتمال زیااد،  یانسان یها 

 را یانساان  اباان یم یهاا  رندهیگ به اتصال طیشرا که باشد یم انسان

 نظر به دیبع ی،محکم نسبتبه  شواهد بر اساس چنین. کند یم نهیبه

 دیا تول هدفمناد   یا ژنت یدساتکار  با SARS-CoV-2 که رسد یم

 .(17) باشد شده
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 در: ها ویروسکرونا  سایر یا انسان Severe acute respiratory syndrome-corona viruse-2 (SARS-CoV-2)ژنوم  در خار پروتئین ساختاری های ویژگی. 3 شکل

 تراز هم SARS-CoV و SARS-like-CoV با شود می مشاهده قرمز باکس در که خار پروتئین توالی ،SARS-CoV-2 خار های پروتئین در موجود های جهش a قسمت

 Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) به اتصال ی ناحیه یا RNA binding domain (RBD)ی  دهنده نشان ها، آن توالی در آبی ی جعبه و است شده

 و فرد به منحصر کاملبه طور  SARS-CoV-2 در هیناح این که دهد می نشان را هاO-linked glycan و چندبازی شکاف ایجاد ،b قسمت. باشد می

 National Center for Biotechnology Information در ها یتوال. است نشده مشاهده ها کرونا ویروس از کی چیه در قبلاز  و باشد یم یاختصاص

(NCBI) (.32) باشند یم موجود 

 

 ها کرونا ویروس أمنش

 ناا   باا  SARS عفونات  عامال  :SARS-CoV تکامل و حیوانی منشأ

. شاود  یما  یتنفسا  دیشد و حاد سندر  موجب SARS-CoV یعلم

 أمنشا  نیچا  در خفاش   از شاود  یم تصور که SARS-CoV روسیو

مار    عا  با SARS یجهاان  اپیامی   2002 ساال  در باشاد،  گرفته

 ی هماه  یبا یتقربه طور  ،SARS یدمیاپ آغاز در. شد نفر 000 حدود

 از پا  . بودند وانیح معرض در ،یماریب به ابتال از قبل مبتال مارانیب

 در SARS-CoV یبااد  یآنتا  ،SARS ی کننده جادیا عامل ییشناسا

 بااازار در کااه یافااراد و Civets (Paguma larvata) گربااه ینااوع

باه دنباال   . (10-20) شاد  ییشناساا  کردناد،  یم کار واناتیح فرو 

 یوحشا  و یاهل ماار ( Civets) های وتیس یرو گسترده قاتیتحق

 باازار  مخاازن  در شاده  افتی SARS-CoV یها هیسو که شد معلو 

 .(12-20) شود یم منتقل ها آن به گرید واناتیح توسط

 یهاا  ویاروس کروناا   کشاف  از مستقل طور به میت دو ،2002 سال در

 یهاا  روسیو عنوان به که دادند خبر یانسان SARS-CoV به مربو  دیجد

کرونااا  وSARS-CoV (SARS-CoV-related viruses ) بااه مربااو 

 یهاا  خفا  درSARS (SARS-like coronaviruses ) شبه یها ویروس

 نیااا. (21-22) شاادند یگااذار نااا ( Rhinolophus جاان ) اسااب نعاال

 یعا یطب یهاا  اباان یم هاا  خفاا   اسات  ممکان  که دهد یم نشان ،اکتشافات

SARS-CoV از پا  . هستند ی حدواسطها ابانیم فقط ،ها وتیس و باشند 

 SARS-CoV باه   یا لوژنتیف نظار  از کاه  هاا  کرونا ویروس از یاریبس آن،

 هاای  ایالات  یهاا  خفاا   در ،(SARSr-CoVs) شادند  یم مربو 

 آسایای  و آفریقاایی  اروپاایی،  کشورهای همچنین، و چین مختلف

معیارهاای   مطاابق (. 4 شکل) (21-22) شدند کشف شرقی جنو 

.International Committee on Taxonomy of Viruses 

(ICTV،) هااای خفااا  در موجااود هااای سااویه Rhinolophus در 

 تنها از نو  ن،یچ و یشرق جنو  یایآس یکشورها ،ییاروپا کشورهای

SARSr-CoV یها خفا  از کهمواردی  و هستند Hipposideros در 

 عناوان  باه  دیا با و دارند SARS-CoV با یکمتر ارتبا  هستند، قایآفر

 .شوند یبند طبقه کرونا ویروس دیجد یها گونه

 یگسااتردگ SARSr-CoVs کااه دهااد یماا نشااان ،هااا داده نیااا

 هاا  خفاا   در یطاوالن  زمان مدت زیاد احتمالبه  و رددا ییایجغراف

 یمختلف انوا  یستیز هم از ساله پنج ی مطالعه  ی. است داشته و یش

 شهر ووهاان  از غار  ی در ها خفا  تیجمع در SARSr-CoVs از

 منااطق  در کاه   یا ژنت تنو  تما  ه،یناح نیا در. ه استداد خبر نیچ

  و هیا تجا. (22)وجاود دارد   جاا   یا  شاود،  یما  افتی نیچ مختلف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C
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 Severe acute respiratory syndrome-corona viruse-2 (SARS-CoV-2،) (B) Middle east respiratory( Aی )احتمال تکامل و أمنش. 4 شکل

syndrome-Corona viruse (MERS-CoV) و (C )SARS-CoV-2 با مرتبط یها روسیو یه،فرض نیا اساس بر. مختلف یها میزبان در CoV (SARSr-CoV، 

MERSr-CoV و SARSr-CoV-2 )انسان تینهادر  و واسط حد یها زبانیم با یسازگار و یا جهش دچار ،سپس و اند داشته وجود خفاش در ابتدا 

 (.6) اند شده

 

 را هیفرض نیا یقوبه طور   یژنت یبینوترک به مربو  یها داده لیتحل

 در SARS-CoV کروناا ویاروس   SZ3 هیساو  کاه  کناد  یما  تیتقو

 و WIV16 خفا ، در موجود ی هیسو دو یبینوترک قیطر از سیوت

Rf4092 یبیناوترک  میااان  نیتار  فاراوان . (24) اسات  آمده وجوده ب 

(Recombination breakpoints )ژن درون S  دهاد. ژن   رخ مایS 

باشد و پاروتیین خاار    می (Spike) خار نیپروتی ی کد کننده در واقع

 orf8 باالدسات  و است (RBD)  رندهیگ به شونده متصل نیدم یحاو نیا،

 تنو  به توجه با. (24)قرار دارد  است، یجانب نیپروتی  ی ی کننده کد که

 نظر در با و دارد وجود خفا  یهاSARSr-CoVs در که یادیز  یژنت

 هاا،  روسیا و کروناا  مکارر  یبیناوترک  و هاا  آن  یا ناد یستیز هم داشتن

 کاه  ییجاا  آن از. شاود  داریا پد ندهیآ در یدیجد انوا  شود یم ینیب شیپ

 وجااود SARS و یشاا هنگااا  در یوننااان اسااتان در SARS مااورد چیهاا

ه با  SARS-CoV میمساتق  جاد  کاه  است نیا ی احتمالی فرضیه نداشت،

 باه  ،ساپ   و شاده  دیا تول خفاا   یهاا  روسیا و در یبیناوترک  ی لهیوس

 یوقتاا و باشااد شااده منتقاال گاارید پسااتانداران ایاا ماااار  یهااا ساایوت

 روسیا و شادند،  منتقل نگوگوانگد بازار به روس،یو به آلوده یها سیوت

 از قبال  را یشاتر یب یهاا  جهاش  و افتاه ی گساتر   باازار  یهاا  سیوت در

 .(2) است آورده دست به انسان به تیسرا

 هاا  کرونا ویروس از گرید یا گونه :MERS-CoV تکامل و حیوانی منشأ

 باه  کاه  شاد  کشاف  سعودی عربستان در ساله ۹0 یمرد در 2012 سپتامبر در

. باود  کارده  سفر یدب به یماریب از قبل روز چند ،مرد نیا. دیانجام وی مر 

. درگذشات  ایا ن او کاه  باود  قطار  در سااله  42 یمرد به مربو  مورد نیدوم

 در Health protection agency شاگاه یآزما در باار  نیاولا  ،یماار یب کشاف 

Colindale یتنفسا  یینارساا  سندر  نا  به یماریب نیا. دیرس دییتأ به لندن 

 آن عامال  و شد دهینام (Middle east respiratory syndrome) انهیخاورم

 خااور  در نفار  020 مار   موجب و شد خوانده MERS-CoV اختصار به

 .(22) دیگرد انهیم

 اماا  اسات،  شاده  گاار نیا  ها سیوت در SARS ظهور چه اگر

 شاترها  باا  تمااس  در افاراد  ،MERS ی اباتال باه   هیا اول ماوارد  شتریب

 باا  شاترها  از شاده  جادا  MERS-CoV ی هیساو  واقاع،  در. اند بوده

. (2۹) باشاد  یما  مشاابه  یبا یتقرباه طاور    انسان از شده جدا ی هیسو

 یشاترها  در MERS-CoV یاختصاصا  یها یباد یآنت ن،یا بر عالوه

 به توجه با. (27) اند شده ییشناسا وفور به ،ایآس و قایآفر انه،یم خاور

 یآور جمع سر  یها نمونه در MERS-CoV یروسیو عفونت وجود

  حاداقل  کاه  گرفات  جاه ینت تاوان  یما  ،1202 ساال  در شترها ی شده

 .(20) است داشته وجود شترها در MERS-CoV شیپ سال 20

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Health_protection_agency%27s&action=edit&redlink=1
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کروناا   باا  را آن  یلوژنتیف ارتبا  ،MERS-CoVیژنوم یتوال یبررس

 خفاا   HKU5 کرونا ویروس و Tylonycteris خفا  HKU4 ویروس

Pipistrellus (دودماان  عنوان به شده شناخته C   بتاکروناا ویاروس ) نشاان 

 داشاته  یکساان ی یژنوم ساختار ب،یترک نیا در موجود یها روسیو. دهد یم

 حفاظات  اریبسا  هاا  آن یسااختار  یهاا  نیپاروتی  شاتر یب و هاا  نیپروتی یپل و

 ریا متغ اریبسا  هاا  آن یجاانب  یها نیپروتی و( S) خار یها نیپروتی اما اند  شده

 ی خاانواده  دو از خفا  ی گونه 14 در حداقل MERSr-CoVs. (2) است

 وجاود،  نیا با. اند شده مشاهده Nycteridae و Vespertilionidae خفا ،

  ساتند ین MERS-CoV میمساتق  جاد  هاMERSr-CoVs نیا از  ی چیه

 در کاه  چاه  آن باا  یا مالحظاه  قابال  طاور  باه  هاا  آن S یها نیپروتیچرا که 

MERS-CoV (22) است متفاوت شود، یم دهید. 

 درخاات در MERSr-CoVs و MERS-CoV نیباا یتکااامل روابااط

 دو شااامل ،درخاات نیااا. (2) اساات شااده داده نشااان( 2 شااکل) یلااوژنیف

 ،یکلا  طور به. است بر  یتعدادو  یفرع ی شاخه نیچند و یاصل ی شاخه

 نشاانگر  کاه  اسات  کام  L2 و L1 یروسا یو یهاا  دودماان  در  یژنت تنو 

 منباع  باا  یهاا  روسیا و به کوتاه یزمان ی دوره  ی در شتر و انسان یآلودگ

 MERS-CoV یهاا  کروناا ویاروس   شامل L1 یها روسیو. است کسانی

 عربساتان  ،یعربا  ی متحده امارات) انهیخاورم از هعمد، به طور شتر و انسان

. هساتند ( لندیتا و یجنوب ی کره) ییایآس کشور دو و( اردن و عمان ،یسعود

نیاا در ایان گاروه     لناد یتا و یجناوب  ی کره در شده گاار  موارد ،نیهمچن

 قااایآفر از شاتر  MERS-CoV شااامل L2 یهاا  روسیااوگیرناد.   قارار ماای 

 چیها  اها  روسیا و نیا ا. باشاند  یم( یوپیات و، مراکش فاسو نایبورک ه،یجرین)

 یروسا یو دودماان  دو نیا است، واضح. اند نکرده جادیا یانسان عفونت گونه

 دچاار  انساان  در شاان  یای زا عفونات  لیپتانسا  در رند، امادا مشترک جد  ی

 MERS-CoV از Neoromicia/5038 ی هیساااو. اناااد شاااده یااایواگرا

(GenBank No. MF593268 )یجناااوب یقاااایآفر در شاااده جااادا، 

 طاور  باه . دارد یلاوژن یف درخت در MERS-CoV با را نسبت نیتر  یناد

 أمنشا  ی هیفرضا  از هاا،  خفاا   از شده جدا یهاMERSr-CoV تما  ،یکل

 باه  توجاه  باا  حال، نیا با. کنند یم تیحما خفا  از MERS-CoV گرفتن

 MERS-CoVs و خفااا  MERSr-CoVs نیباا  یاالوژنتیف شااکاف

 کاه  باشند داشته وجود یا نشده ختهشنا یها روسیو دیبا شتر، و انسان

 MERS-CoV ظهاور  در میمساتق به طور  و کنند یم گرد  عتیطب در

 یدادهایا رو وقاو   رساد  یما  نظار ه ب. دارند دخالت شترها و انسان در

  اساات یعاااد و جیاارا MERS-CoV ظهااور و تکاماال در یبینااوترک

 مرباو    یلوژنتیف یها درخت در موجود رتیمغا و تفاوت. (2۹، 22)

 کامال،  ژناو   یتوپولوژ درخت با S و Orf1ab ی کننده کد یها ژن به

 دیشاا  و (20) باشاد  یما  هاا  ژن نیا ا در بالقوه یبینوترک ی دهنده نشان

MERS-CoV از ،یروسا یو مختلف اجداد نیب  یژنت عناصر تبادل از 

 اباان یم عناوان  باه  کاه  ییهاا  خفاا   و شترها از شده جدا موارد جمله

 .(2۹، 22) است گرفته أمنش اند، شده فرض یعیطب

 

 
 

-Middle east respiratory syndrome ( وSARS-CoVs) Severe acute respiratory syndrome-corona viruses کیلوژنتیف واکاوی. 5 شکل

Corona viruses (MERS-CoV) .شکل a حاد دیشد یتنفس سندرم با مرتبط یها کرونا ویروس از ساده کیلوژنتیف درخت کی نشانگر (SARSr-CoVs )با 

کرونا  و شوند یم یبند دسته L1-L3 دودمان سه به SARSr-CoV یها کرونا ویروس است، شده داده نشان شکل در که طور همان. باشد یم یخفاش أمنش

کرونا  و نیچ وننانی استان از شده جدا روسیو ،YNکرونا ویروس  .رندیگ یم قرار L1 ی دسته در( SARS-CoVs) یانسان حاد یتنفس سندرم یها ویروس

 انهیم خاور یتنفس سندرم با مرتبط یها کرونا ویروس b شکل. رندیگ ینم قرار ها دسته نیا در اروپا در بلغارستان از یروسیو ،Bulgaria (BG)ویروس 

(MERSr-CoVs )یروسیو یاصل دودمان نوع دو به کهاست  داده نشان را، L1 و L2 شوند یم یبند میتقس .L1 و شتر و انسان در L2 افتی شتر در فقط 

  کرونا ویروس دو. اند شده افتی ها خفاش در ،یجنوب یقایآفر از ،SA منفرد روسیو کی و B2 و( 1 خفاش) B1 کوچک، ی دسته دو. شود یم

(EF065505) HKU4-1 و (EF065509 )HKU5-1 2 یها بتاکرونا ویروس ازC (.2) اند شده گرفته نظر در درخت ی شهیر عنوان به 
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 یهاااا یبررساا  اساااس  باار  :SARS-CoV-2 احتمااالی  منشااأ 

 یتوال به را قرابت نیشتریب SARS-CoV-2 یتوال ر،یاخ  یلوژنومیف

SARS-like-CoV-2 و 2012 یها  سال در خفا  در شده ییشناسا 

 را هیفرضا  نیا ا ورناد  دا نیچا  انگیژ و ژوشان یها التیا در 2017

 جاد   ی SARS-CoV-2 و خفا  کرونا ویروس که کند یم مطر 

باه   SARS-CoV-2 روسیا و کاه  رساد  یما  نظار  باه . دارند مشترک

. باشاد  گرفتاه  أمنشا  ژوشاان  باه   یا ناد یا هیا ناح از زیااد،  احتمال

  یا  در باار  نیاولا  دیا جد کروناا ویاروس   ،شاد  ذکار  که طور همان

 جناو   در هانوو شهر ییایدر یغذاها بازار در واناتیح یدار قف 

 و یوحشا  واناتیح ،بازار نیا که نیا به تیعنا با. شد مشاهده نیچ

 حاد  یها ابانیم رود می احتمال کرد، یم عرضه را یمتفاوت پستانداران

 در اسات،  روسیا و نیا یاصل ابانیم که خفا  جا به یگرید واسط

 واناتیح بازار که ییجا آن از. (21) اند داشته نقش ییزا یماریب ریمس

 و بود لیدخ این سارس روسیو جادیا در 2002 و 2002 های سال در

  شاد  مشااهده  باازار  نیا در یماریب شواهد نیاول این 2012 سال در

 یماریب نیا ی هیاول شیدایپ در یوحش واناتیح ،ادیز احتمال به پ 

 باه  روسیا و ،یطیشرا چه تحت و گونه کدا  که نیا اما ،دارند نقش

 باه  ازیا ن و اسات  مابهم  ،کناد  یما  دایپ لیتما ها ابانیم و ها حدواسط

  .دارد شتریب ی مطالعه

 هاا  خفاا   یماریب نیا ی هیاول و یش زمان در که نیا به توجه با

 فرو  به ووهان بازار در این یکم تعداد و بودند یزمستان خوا  در

 گار ید یهاا  گوناه  توساط  روسیا و نیا ا اسات  ممکن پ  ،دیرس یم

 کاه  است داده نشان یا مطالعه. باشد افتهی انتقال بازار نیا در یوانیح

SARS-CoV-2 و خفا  کرونا ویروس نیب نوترکیب روسیو  ی 

ای به  و در حین انتقال بین گونه است ناشناخته أمنش با کرونا ویروس

 در هاا  آن. ویهه در گلیکوپروتیین خاار دچاار ناوترکیبی شاده اسات     

 مخاان  ،یقاو  احتماال  باه  مارها که افتندیدر گر،ید واناتیح یبررس

SARS-CoV-2 ی گار ید ی مطالعه در. (22) هستندBenvenuto و 

 جادا  کرونا ویروس با SARS-CoV-2  یناد اریبس ارتبا  همکاران،

( Chrysanthemum- headed) ینا یچ خفاا   از یخاص نو  از شده

 از انتقاال  ی رهیا زنج کاه  یتیاور  نیا ا از ها آن قاتیتحق. کردند یابترا 

 در .(22) کناد  یما  تیحما است، شده شرو  انسان سمت به ها خفا 

 کروناا   یا  SARS-CoV-2 کاه اسات   شاده  دیا کأت ات اخیار، مطالع

 مارتبط  اریبس خفا  سارس کرونا ویروس با که است دیجد روسیو

 ژنااو   یتااوال کااه دادنااد نشااان یگاارید مطالعااات. (24) اساات

SARS-CoV-2 کرونا ویروس و SARS  همولاوژی بااالیی   خفا 

 ی هیا ناح در هاا  آن خاار  یها نیپروتی وجود، نیا با. دارد درصد( 2۹)

RBD ناکارآماد  اتصاال  ی دهناده  نشاان  تواناد  یما  کهاست  متفاوت 

. (10، 22) باشاد  یانساان  ACE2 باه  خفا  SARS-CoV روسیو

 از SARS-CoV-2 کاه  دیآ یم بر نیچن نیا یفعل شواهد از ن،یبنابرا

 باازار  در واساطه  ابانیم  ی قیطر از ،سپ  و گرفتهمنشأ  ها خفا 

 .است شده منتقل انسان به ووهان

 از SARS-CoV-2 ویااروسکرونااا ی  هااای جاادا شااده سااویه

 کرونااا ویااروس باااPangolins (Manis javanica ) خااوار مورچاه 

SARS-CoV-2 دارناد  مشابهتدر ژنو   درصد 22 اانیم به یانسان 

 باا  یشاتر یب قرابات  RBD ی هیا ناح در خار یها نیپروتی ،نیهمچن و

SARS-CoV-2 یقاو باه طاور    ،مشاهدات نیا. (2۹) دارند یانسان 

 یطا  در یانساان  یهاا ACE2 باه  اتصال یبرا خارها که کند یم أییدت

 انتخاا   یتیاور  ،نیهمچنا  و اناد  شده کارآمد و نهیبه یعیطب انتخا 

 کناد  یما  تیا تقو را انساان  به انتقال از قبل یوانیح ابانیم در یعیطب

 ریمسا  کاه  گرفات  جاه ینت توان یم شد، گفته چه آن به توجه با. (17)

 اباان یم) خاوار  مورچاه  به خفا  از SARS-CoV-2 تکامل و انتقال

 .(2۹) است بوده انسان به سپ  و( حد واسط

 یالگوها به مربو  یاساس موضو  نیچند ها، افتهی نیا وجود با

 ماناده  ناشاناخته  SARS-CoV-2 و یشا  محرک یروهاین و یتکامل

 تکامال  جااد یا عوامل مورد در یا تازه نشیب یدیجد ی مطالعه. است

SARS-CoV-2 هیا ارا یانسان تیجمع نیب در آن گستر  یالگو و 

 نیب یمولکول تحوالت و ییواگرا اانیم که صورت نیبد ست ا کرده

SARS-CoV-2 در خفاا  و   مارتبط  یهاا  کروناا ویاروس   ریسا و

 جمعیات در   یا ژنت لیا تحل و هیتجا و کرده یبررس راخوار  مورچه

 جینتاا . اناد  داده انجاا   را SARS-CoV-2 شدهیابی  یتوال ژنو  102

  تنهاا  ی،ژناوم  یدهاینوکلیوت لحاظ از کهاست  داده نشان مطالعه، نیا

 ساارس  شبه کرونا ویروس  ی و روسیو نیا نیب اختالف درصد 4

  .(27)وجود دارد  (SARSr-CoV; RaTG13) خفا 

 انتخاا   و جهاش  ،یبیناوترک  بار  عاالوه  که دارد وجود احتمال نیا

 ی هیا ناح در یعملکرد گاهیجا در شده جادیا دیجد راتییتغ در این یعیطب

RBD روسیااو سااطح یخارهااا SARS-CoV-2 یهااا روسیااو و 

SARSr-CoVs ژناو   102 لیا تحل و هیتجا. اند داشته نقش خوار مورچه 

SARS-CoV-2 یاصال  ناو   دو به ها روسیو نیا کهاست  داده نشان L 

 اناد  شده فیتعر مختلف SNP دو توسط یخوب به که اند شده لیتبد S و

 باه  تاا  شاده  یتاوال  یروسا یو یها هیسو با یکامل ارتبا  یبیتقربه طور  و

 SARS-CoV-2 روسیا و ژناو   یتاوال  یبررسا . دهند یم نشانرا  امروز

( درصاد  20) S نو  از شتریب( درصد 70) L نو  چه اگر که دهد یم نشان

 در L ناو   کاه  یحال در. باشد یم یاجداد ی نسخه S نو  اما دارد، و یش

 پ  L نو  یفراوان داشت، یشتریب و یش ووهان در و یش ی هیاول مراحل

 اسات  ممکان  انسان ی مداخله. است افتهی کاهش 2020 ی هیژانو لیاوا از

 بااالتر  گستر  با و تر یتهاجم که L نو  یرو را یدتریشد یانتخاب فشار

 .  باشد کرده اعمال است، بوده
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 یتهااجم  کمتار  و تار  یمیقاد  یتکامل نظر از که S نو  گر،ید طرف از

 نسابت باه   یانتخااب  فشاار  لیدل به ینسب یفراوان  ی در است ممکن است،

 یعا یطب انتخاا   یتیور تواند یم مطلب نیا ،واقع در. ابدی شیافاا تر فیضع

 کاه  رساد  یما  نظار  باه . کناد  تیا تقو را جاانوران  از انتقال از پ  انسان در

SARS-CoV-2 یا ژنوم یهاا  یهگا یو و شاده  وارد انسان ژنو  داخل به  

 باه  انساان از  انتقاال  نیحا  در یساازگار  کردن دایپ قیطر از را خود خاص

 یریا گ هماه  تیقابل ها، یسازگار نیا کسب از پ . است نموده کسب انسان

  ادیااز شااباهت. اساات کاارده دایااپ باااالرا تیااجمع کااردن ریاادرگ و

RBD SARS-CoV-2 نیا ا کاه  باشاد  می معنا نیبد خوار مورچه با یانسان 

 در را موضاو   نیا که دهد رخ تواند یم این روسیو ژنو  کل مورد در اتفاق

 مشااهده  تاوان  یم انسان به انسان انتقال در یچندباز شکاف ی هیناح شیافاا

 باه  را الز  اطالعاات  تواند یم ،شده رهیذخ یانسان یها نمونه ی مطالعه. نمود

 و اسات  افتااده  اتفااق  توساعه  و یپراکنادگ  یطیشارا  چه تحت که بدهد ما

 چارا » کاه  شاود  مشاخص  تاا  اسات  الز  ایا ن یآتا  یکیسارولوژ  مطالعات

 .«؟است فتادهین اتفاق نیچ نقا  یبرخ در یریگ همه

 شباهت SARS-CoV-2 یکیژنوم مطالعات: SARS-CoV-2 فیلوژنی

 را 2012 سال در خفا  BetaCov/RaTG13 با روسیو نیا یدرصد 2۹

 Rhinolophus جان   یها گونه ،یقبل یها گاار  اساس بر. دهد یم نشان

 باه  متعلاق  کاه  fSARS-like-CoV از یغنا  منباع  نیچ جنو  در خفا 

  یا ژنت تناو   ،روسیا و نیا ا. باشاند  یما  هستند، Sarbecovirus رجن یز

 باه  آن انتقاال  ییتواناا  آن ژناو   در ماداو   یها یبینوترک وقو  و دارد ییباال

 بار   یا لوژنتیف مطالعات انوا  به تازگی،. است برده باال را مختلف یها گونه

 و هاا  هیساو  نیبا  در روسیا و نیا ا ژناو   مختلاف  نقاا   یهاا  یتوال اساس

 ی مطالعاه  در ،مثاال  عناوان  به. است گرفته صورت آن مختلف یها پیژنوت

Zhang و لندیتا ی منطقه چهار از نمونه 27 ،2020 سال در همکاران و 

 یبناد  طبقاه  و مطالعه مورد نیچ گوانگدانگ و انگیژ ووهان، شهر سه

. شادند  میتقسا  پیژنوت شش به حداقل ، یژنت لحاظ از که گرفت قرار

 ی شااخه  در شنهن و گوانگدانگ یشهرها از IV و VI ،V یها پیژنوت

 کاه  گرفتناد  قارار  SARS-CoV-2 یلوژنیف درخت در( Basal) یاصل

 روسیا و یهاا  پیا ژنوت نیا ا باا  مااران یب گاروه  نیاولا  یآلودگ نشانگر

 باا  و دارد وجاود  گوانگدانگ التیا یها نمونه در پیژنوت سه. باشد یم

 بودند کرده سفر ووهان به که یافراد از ها نمونه ی همه که نیا به توجه

 از کاه  دهد یم نشان بود، شده هیته ،داشتند تماس شهر نیا نیساکن با ای

 در پیژنوت دو ی،طرف از. اند شده آلوده هیسو شش ووهان مختلف نقا 

 از هیساو  دو کاه  دهاد  یما  نشاان  بااز  کاه  داشات  وجود انگیژ التیا

 لناد یتا در کاه  یناهاد  دو و اناد  شاده  آلاوده  ووهاان  مختلف یها مکان

 مکاان   یا  ازرود  مای  احتماال  و بودناد  پیا ژنوت  ی از ،شد مشاهده

 از هیساو  24 نیبا  هاا  یتاوال  تناو  . اناد  گرفتاه  أمنشا  ووهان از مشترک

SARS-CoV-2 یلاوژن یف درخت با ها آن یجداساز و است کم اریبس 

 باه  توانناد  یما  مطالعه مورد ی نمونه 27 اما ،(21) باشد یم مشکل اریبس

 SARS-CoV-2 جهاش  ی دهنا ده نشان که شوند میتقس پیژنوت شش

 ،شااود یماا مشاااهده ۹ شااکل در چنانچااه. اساات مختلااف مااارانیب در

SARS-CoV-2 درخات  در( 02/0) یبارگا  ی شااخه   ی صورت به 

 وجاود  ،یخفاش یها کرونا ویروس با آن مجاورت و شده جدا یلوژنیف

-SARS کهی حال در  دینما یم دأییت مشترک ابانیم عنوان به را خفا 

CoVs جادا  خفاا   یهاا  ابانیم یبرا( 02/0) کوچ  انشعا   ی با 

 لحااظ  از SARS-CoV-2 بودن تر  یناد ی دهنده نشان که است شده

 . (21) است یشتریب یخفاش یها روسیو به  یژنت

 

 شش از مختلف ینژادها با nCoV-2019 ای Severe acute respiratory syndrome-corona viruse-2 (SARS-CoV-2) کیلوژنتیف درخت. 6 شکل

 (.31) است شده رسم Fast tree افزار نرم با که مختلف پیژنوت
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  ،Middle east respiratory syndrome-corona viruse (MERS-CoV) روسیو ی گونه سه یلوژنیف( A. )7 شکل

Severe acute respiratory syndrome-corona viruse (SARS-CoV-2) و SARS-CoV (B )ساختار  

 (.2) دهد یم نشان را ها روسیواین  ینیپروتئ یها نیدم و ییفضا

 

 روسیا و ایا ن همکااران  و Cui توسط  یلوژنتیف یبند گروه در

. اسات  گرفتاه  قارار  هاا  کرونا ویروس بتا رگروهیز در دیجد یروناک

 گاروه  در ،خفاا   از شده مشتق یکرونا یها روسیو ،نیا بر عالوه

 ی،بناد  گاروه  نیا در(. 7 شکل) رندیگ یم قرار Sarbecovirus یاصل

SARS-CoV-2 کناار  در  یلوژنتیف لحاظ به bat-SL-CoVZC45 

 از ایا ن هاا  آن یدو هار  کاه  ردیا گ یم قرار bat-SL-CoVZXC21 و

  واسااط حااد ابااانیم تاااکنون. (2) انااد شااده یریااگ نمونااه خفااا 

SARS-CoV-2 واساط  ابانیم حتم طور به اما ،است نشده مشخص 

 باازار  در کاه  یپساتانداران  از ادیا ز احتماال  به و است پستانداران از

. (20) باشاد  یما  ،رساد  یما  فارو   باه  نیچ جنو  ییایدر یغذاها

 منظاور  باه  یفاور  اقادا    یا  یوحشا  پساتانداران  یبررس ،نیبنابرا

 نیبا  در رداریا واگ یهاا  روسیا و نیچنا  آمدن وجود به از یریجلوگ

 .باشد یم ندهیآ در ها انسان

 

 SARS-CoV-2 کیژنت تحوالت

 ی دهناده  نشاان  کروناا  روسیو مختلف یها گونه  یلوژنتیف ساتیمقا

 روسیا و کروناا  .باشاد  یم ها روسیو نیا تکامل در یتوجه قابل نکات

SARS-CoV-2 روسیو و SARS،  و  یا لوژنتیف لحااظ  از چاه  اگار 

 را یمشاابه  یبا یتقربه طاور   میعال اما ،دارند تفاوت گریکدی با یتکامل

 بار  یمحکما  شاواهد  هناوز   یا ژنت مطالعاات . کنند یم جادیا انسان در

 نقاش  یژناوم  مطالعات ، اماندارند ها روسیو گونه نیا قیدق یبند طبقه

 نشاان  هاا  روسیا و گوناه  نیا ا یبناد  طبقاه  در را خار یها نیپروتی مهم

 ی هیا ناح در روسیو دو نیا کهاست  شده مشخص اکنون هم. دهند یم

RBD یای گرا هم از (Convergence ) نیهمچنا . برخوردارناد  ییبااال، 

 ی دهناده  نشان که شود یم دهید این ORF3a نیپروتی در ییگرا هم نیا

 ناو   از ییهاا  جهاش . (22) اسات  گریکاد ی باا  روسیو دو نیا تکامل

  یا  عناوان  باه ( Nucleotide substitution) یدینوکلیوت ینیگایجا

 ی هیفرضا . باشاند  یما  عات یطب در هاا  روسیا و تکامل در جیرا سمیمکان

 هاا  یتاوال  در جهاش  باا  روسیا و عیسر گستر  که است نیا یاحتمال

 SARS-CoV-2 از آماده  دسات ه ب یا یتوال ی سهیمقا. باشد یم مرتبط

 نیا ا یحاد  تاا  ClustalX2 افااار  نر  اساس بر جهان کشور هشت در

( Deletion) حذف وقو  ی دهنده نشان جینتا. کند یم تیتقو را هیفرض

 از SARS-CoV-2 ژنااو  '2 یانتهااا در و هااا نیپااروتی یپلاا ORF در

 (.0 شکل) باشد یم ایاسترال و کایآمر ژاپن،

 گااار   SARS-CoV-2 ژناو   سراسر در جهش 22 ،نیهمچن

 یهاا  نیپاروتی  یرو Miesense جهش 42 ن،یب نیا از کهاست  شده

 غااالف یهااا نیپااروتی جااا بااه البتااه یساااختار ریااغ و یساااختار

(Envelope)، 22 جهااش Miesense یهااا نیپااروتی یپلاا در ORF، 

 در جهااش  یاا خااار، یسااطح یهااا نیپااروتی در جهااش هشاات

 باشاند  یما  دیکپسا  نیپاروتی  در مورد چهار و ک یماتر یها نیپروتی

 شیا آرا در رییتغ با خار یها نیکوپروتییگل در جهش ،نیهمچن. (40)

 تیخاصاا باار( Conformational changes) هااا نیپااروتی ییفضااا
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 (44) جهان مختلف مناطق از برگرفته Severe acute respiratory syndrome-corona viruse (SARS-CoV-2)ی ها یتوال در موجود یها جهش. 8 شکل

 

 ی دربااره  هناوز . گذارد یم ییساا هب رییأت روسیو( Antigenicity) یژن یآنت

 یقا یدق اطالعاات  ها، نیکوپروتییگل نیا در موجود ی نهیآم یدهایاس راتییتغ

 نیا ا اسااس  بار . اسات  یآتا  مطالعاات  هدف ه طو طبیعی،ب که ندارد وجود

 یهاا  داده از یبا یترک که شتریب جامع و یفور مطالعات به یضرور ازین ج،ینتا

 باه  مباتال  مارانیب ینیبال میعالهای  گاار  و  یولوژیدمیاپ یها داده ،یژنوم

 .شود یم احساس دهند، یم لیتشک را COVID-19 یماریب

 

 گیری نتیجه

ها برای مدت زمان طوالنی در مخازن طبیعی خاود بااقی    بسیاری از ویروس

 ساایر  و انساان  باه  طبیعای  های میابان از ها ویروس مداو  مانند. گستر  می

اساات. بیماااری  انسااانی هااای فعالیات  از ناشاای زیااادی حااد تااا حیواناات، 

COVID-19   بیماااری ویروساای نوظهااوری اساات کااه توسااط ویااروس

SARS-CoV-2  آیاد و   ایجاد شده و به سرعت به صورت پاندمی  در مای

های مختلف پاتوژنا، اپیدمیولوژی، منشأ و تکامال آن در حاال مطالعاه     جنبه

 راتییا تغ تکامال و عوامال اصالی    یعیطب انتخا  و جهش ،یبینوترکاست. 

 یعملکارد  گااه یجاژنو  این ویاروس باه ویاهه در     در شده جادیا دیجد

 آوری جماع  هاای  هساتند. داده  SARS-CoV-2 یخارها RBD ی ناحیه

  کااه اساات داده نشااان ژنتیاا  ایاان ویااروس  تکاماال مااورد در شااده

SARS-CoV-2  بااا  درصااد 2۹همولااوژی باااالیSARS-CoV هااای

باشاند. باا    ها مای  خفاشی دارد و بنابراین، منشأ اصلی این ویروس خفا 

 در RBDی  هاای خاار ناحیاه    وجود این، باه علات تفااوت در پاروتیین    

SARS-CoV-2 های گروه با سایر ویروس SARS-CoV،    ایان احتماال

رود که میابان حد واسطی در انتقال این ویروس به انساان نقاش دارد    می

 کرونا ویاروس ی  های جدا شده سویهومی  انجا  گرفته در و مطالعات ژن

SARS-CoV-2 حیوانااات مختلااف، نشااان داده اساات کااه مارهااا و  از 

تارین میاباان حاد واساط      توانند محتمل می (Pangolinsها )خوار مورچه

 برای انتقال این ویروس به انسان باشند.

 

 تشکر و قدردانی

 این مقاله منبع حمایت مالی ندارد.
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Abstract 

Coronavirus disease 19 (COVID-19) is a pandemic highly pathogenic viral infection caused by severe acute 

respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2) appeared in Wuhan of China and then spread worldwide. The 

genome assessment of this virus revealed that SARS-CoV-2 has phylogenetically high similarity with SARS-like 

bat viruses. So, the bat can be considered as a primary reservoir of this virus. The intermediate and transfer 

source of this virus to human has not yet been recognized. In the present study, the origin and evolution of the 

SARS-CoV-2 virus in comparison with the two SARS-CoV and Middle East respiratory syndrome coronavirus 

(MERS-CoV) respiratory syndrome viruses, as well as the genetic and phylogenetic evidences regards SARS-

COV-2 was discussed. 
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