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ABSTRACT 

The Coronaviridae family includes viruses that are considered the 

causative agents of respiratory infections, and among human RNA 

viruses have the largest genome. Coronaviruses undergo elusive 

genetic changes through mutation during replication. A gene mutation 
is a permanent alteration in the nucleic acid sequence; if it occurs in 

large numbers, it causes changes in the biological features of a species. 

Fundamentally, viruses adapt to the human body during replication. 
Several studies have shown that most mutations do not have much 

effect on pathogenicity. Sequence diversity in new coronaviruses is 

very low. However, antigen drift has been observed among some 
coronaviruses. Most coronavirus mutations occur intermittently in 

Iran and other countries and have little effect on the pathogenicity of 

the virus but have increased its rate of transmission. In mutated 

viruses, deletion of nucleotide sequences has been observed relatively 
in some reading frames extensively. Studies have shown that the host 

protein induced mutagenesis through interaction via viral proteins. 

The most important mutation in SARS-CoV2 compared to the original 
Wuhan virus was the spike D614G mutation and the lineage of 

B.1.1.7, 20I/501Y.V1become the dominant and exhibit greater virus

spread but did not associate with higher viral loads and morbidity.

However, it may affect the effectiveness of the vaccines and mortality
rate.
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 دهیچک

 عامل که شوندیم شامل را ییهاروسیو دهیریکروناو خانواده

-بزرگ یانسان یهاروسیو RNA نیب و هستند یتنفس یهایماریب

 دچار مکرر یرهایتکث اثر رد هاروسیکروناوژنوم را دارند.  نیتر

 رییتغ کی جهش. شوندیم خود یهاژن در (جهش) ییجز راتییتغ

 رییتغ اعثب فتد،یب اتفاق یادیز تعداد به اگر که است یکیژنت یدائم

 ،ریتکث یط هاروسیو اصوالً. شودیم گونهکی یستیز صفات در

 اننش مطالعات. دهندیم قیتطب انسان بدن با ینوع به را خودشان

 یرو یچندان ریثأت ،شدهجادیا یهاجهش اغلب که است داده

 یهاروسیکروناو در یژنوم یتوال تنوع. دنندار آن ییزایماریب

 هاروسیکروناو یبرخ در یژنیآنت فتیدر اما ؛است کم اریبس دیجد

 در و رانیا در روسیوکرونا یهاجهش اغلب. است شده مشاهده

 ریثأت روسیو ییزایماریب در و افتاده اتفاق متناوب  کشورها هیبق

 در. است داده شیافزا را آن تیسرا سرعت اما ،نداشته یچندان

 در یدینوکلئوت یتوال گسترده نسبتاً حذف ،افتهیجهش یهاروسیو

 دهدیمنشان  مطالعات. است شده مشاهده خوانش یهاقالب یبعض

 ،یروسیو یهانیپروتئ با تعامل قیطر از زبانیم یهانیپروتئکه 

 در را هاونیموتاس از یاریبس أمنش. دنشویمجهش  یموجب القا

 نیترهمم. کرد جستجو دیبا زبانیم کیمتاژنوم و کیژنوم یندهایافر

 با سهیمقا در 2ـ روسیکروناو سارس در جادشدهیا یهاونیموتاس

 یسیانگل افتهیجهش تهیوار و D614G ونیموتاس هان،وو روسیو

 روسیو شد باعث که است B.1.1.7, 20I/501Y.V1 تهیوار نام هب

 ؛نداد شیافزا را ییزایماریب و روسیو بار اما ابد،ی انتشار شتریب

 ریتأث ریمومرگواکسن و تعداد  یاثربخش بر است ممکن نیباوجودا

 .بگذارد

 

 ون،یموتاس ،19 -دیکوو ،2 ـ روسیکروناو سارس  :هاکلیدواژه

 .روسیکروناو

 

 21/10/99تاریخ دریافت 

 22/11/99تاریخ پذیرش 
 soleim_h@modares.ac.ir*نویسنده مسئول: 

 
 مقدمه

ح بزرگ هستند و در سط با اندازه نسبتاً ییهاروسیوها روسیکروناو

 یظاهر روس،یمشخص دارند که به و یاتصال یهانیپروتئخود 

 RNA انیم در روسیو نیدهند. ایم دیتاج خورش همچون

 یهاروسیکروناو. دارد را ژنوم نیتربزرگ ،یانسان یهاروسیو

 یسرماخوردگ عامل نیعنوان دومبه ،هاروسینوویبعد از ر یانسان

شوند. عفونت انسان با دو عضو مهم از یم گرفته درنظر یروسیو

تفاق ا یزندگ یط وستهیپو سپس  یکودک لیدر اوا ،هاروسیو نیا

 در اغلب روسیو دو نیا ییمعتدل، شناسا یافتد. در آب وهوایم

 گرید سال به یسال از آنها یفراوان و است بهار و زییپا نیب یهاماه

 روسیو تیچهار سال اوج فعال تاو اغلب، هر دو  است متفاوت

 یاگونه نیب یهاتوانند عفونتیها مروسیکروناو. دهدیرخ م

در حالت  یوانیح یهاروسیکروناو. کنند جادیا را وانیانسان و ح

 یمبا وقوع جهش ژنو یول نند،آلوده ک راانسان  ستندینقادر  یعیطب

انسان با مخزن آورند. تماس یمکردن انسان را به دست آلوده ییتوانا

 سان،ان توسط آلوده وانیپز حمینخوردن گوشت  ای روسیو یوانیح

 ها سرویکروناو هیشود. منشأ اولیم یروسیباعث انتقال عفونت و

نتقل را م یماریواسط ب زبانیم کیبه  موالًعمخفاش است که  معموالً
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 نسانا انتقال قیو بعد از طر شودیمآلوده  یکند و انسان تصادفیم

 .ابدییمگسترش  ،انسان به

 لوبازیک 29.9 تا  لوبازیک 29.8 از دیکوو عامل روسیو ژنوم اندازه

 است گرفته قرار ORF 1ab یژن هیناحژنوم،  5' یانتها. است ریمتغ

-یپل کی و دهدیم اختصاص خود به را ژنوم دوسوم حدود که

 سومکی حدود ژنوم 3' یانتها کهیدرحال. کندیم دیتول نیپروتئ

 S شامل یساختمان یهانیپروتئ و دهدیم لیتشک را ژنوم

 ،N یهانیپروتئ و( ممبران)M  ،(انولوپ)E  ،(یسطح)

پروتئن  6 نیهمچن SARS-CoV2 .کندیم دیتول را دینوکلئوکپس

 و ORF3a، ORF6، ORF7a، ORF7b یهاژن که دارد یجانب

ORF8 ساختار ژنوم 1 شکل در .دکننیم دیتولرا  آنها ،SARS-

CoV2  است شده داده نشان ها روسیکروناو ریسا با آن سهیمقاو 

(1 ,2). 

 

 
 

 ریسا با آن سهیمقا و SARS-CoV2 ژنوم ساختار. 1 شکل

 ها روسیکروناو

 

 یماریو ب  SARS-CoV2 دیجد روسیظهور کروناو
COVID-19  

 یتنفس یمارینوع ب کیاز  یگرید یدمیاپ 2019در دسامبر سال 

اتفاق  نیو مرگ در بازار ووهان چ یناشناخته با عوارض پنومون

ووهان مرتبط  واناتیبا بازار فروش ح یماریب هیافتاد. موارد اول

 کمشتر عفونت کی یماریب نیکه منشأ اشد شناخته و مشخص 

 روسیو دو نوع کروناو دیجد روسیو نی. باست وانیح و انسان نیب

وجود  یکیدرصد شباهت ژنت88حدود شبه سارس در خفاش 

خوار به مورچه یاز خفاش با واسطه نوع روسیو الًو احتماداشت 

 .بودبه انسان منتقل شده  نینام پانگول

 دراد که اتفاق افت یپزشکان و پرستاران نیدر ب یبعد یالموارد ابت

با  یماست چیه الاز افرد مبت ی. بعضبودند مارانیبا ب کیتماس نزد

 ماست سابقه که یمارانیتعداد بدر  روسیو نیابازار ووهان نداشتند. 

 به سانان انتقال و کرد دایپ شیافزا سرعت به نداشتند را وانیح با

 .دش عفونت گسترش باعث انسان

 شده تهخشنا دیجد روسیکروناو نیاول

 کردیم کار ووهان بازار در که یمرد از محققان ه،یژانو لیاوا در

 یالتو نییتعو سپس  یجداساز را دیجد روسیکروناو ژنوم نیاول

 وسریو بتوانند که دانشمندان یبرا شد ییمبنا ژنوم نیا. کردند

SARS-CoV2 الدنب ،بود افتهی گسترش جهان سرتاسر در که را 

 را دیجد روسیو هاونیلیم ،وناکر روسیو به آلوده یهاسلول. کنند

 روسیو ژنوم یاصل یهانسخه یدارا یهمگ که کندیم آزاد و دیتول

-یم یبرداریکپ روسیو ژنوماز  آلوده سلول در کهیهنگام. بودند

 یدینوکلئوت ،یسیرونو میدر اثر اشتباه آنز اوقات یگاه شود

 را هدیپد نیا که دنریگیمدر حال ساخت قرار  رهیدر زنج یاشتباه

 یشخص از روسیکروناو و انتقال گسترش با یگاه. نامندیم جهش

 .شودیم جادیا زین یشتریب یهاجهش یتصادف گرید یشخص به

 جادیا امکان زین دیجد روسیکروناو در گرید یهاروسیوهمانند 

 در یگرید هیاول ماریب از (2)شکل  ریز ژنوم .دارد وجود جهش

 کهیطوربه .است کسانی اول مورد با جهش، کی جز و است ووهان

 دینوکلئوت ،C دینوکلئوت یبه جا روسیو RNA در 681 گاهیدر جا

U است گرفته قرار. 

 

 

 
در  یماریب از هیژانو 8 در شدهیجداساز ،WH-09 ژنوم. 2 شکل

 ووهان 

 

 را ووهانمربوط به  یهاروسیو از ژنوم نیچند محققان کهیهنگام

 گریکدی با دنشویم دهینام (Cluster)گروه   کی اصطالحاً که

 اننش که افتندی دیجد یهاجهش یکم تعداد فقط کردند، سهیمقا

 منشاء مشترک  (ancestor)جد کی از مختلف یهاژنوم دهدیم

 منظم باً یتقر سرعت با را دیجد یهاجهش هاروسیو. اندگرفته



 44  (SARS-CoV2) دیجد روسیو کرونا ژنوم در جهش گسترش یبررس

 1399نامه، زمستان ویژه ،23 دوره                                                                                                                  شناسی زیستی های آسیبپژوهش

 منشأ که بزنند نیتخم توانستند دانشمندان ،نیبنابرا .کنندیم جادیا

 .است بوده نیچ در 2019 نوامبر در حدوداً ،یماریب نیا وعیش

( WIV) ووهان یشناسروسیو سسهؤم در محققان هیژانو 24 در

 Rhinolophus خفاش یهاگونه از شدهیجداساز روسیو یتوال

affinis عنوان با را 2013 سال در Bat_RaTG13 از نظر  که

 دیاس یو در توال بود کسانی SARS-CoV2 با ٪96 یدینوکلئوت

 وجود. (3) کردند منتشر داد،یمنشان  زین یشتریشباهت ب یحت نهیآم

 در یقاتیتحق شگاهیآزما در ریگهمه روسیو یتوال به یکینزد نیچن

 ار مسئله نیا یماریب وعیش مرکز از( یلومتریک12) کوتاه مسافت

 حداقل ای یشگاهیآزما یدستکار از SARS-CoV2 که کرد مطرح

 عالوه .است آمده دستهب یشگاهیآزما زولهیا کی یتصادف انتشار از

 نهیآم دیاس چهار SARS-CoV2 به ژنوم که شد مشخص نیا بر

 میآنز به حساس شده شناخته گاهیجا کی کهشده است  اضافه

 نیپروتئکویگل یاختصاص یسازفعال. کندیم جادیا را زبانیم نیفور

spike (4) است معمول هاروسیکروناو در نیفور توسط. 

 186 دینوکلئوت در جهش همان ،(نیچ درگوانگژو) ووهان از خارج

 افتیبود،  شده یجداساز بعد هفته 7 که گرید نمونه کی در ژنوم

 دو ،هفته 7 نیا یطفرد به فرد  انتقال ریمس طولدر  نیهمچن. شد

 به  RNA گرید دینوکلئوت دو و هشد جادیا زین گرید دیجد جهش

U (3)شکل  بود هافتی رییتغ. 

 

 
 گوانژو در روسیو از آمدهدستهب ژنوم. 3شکل

 

 هستند؟ مهم موقع چه هاجهش

 رییغت ،کندیم کد که ینیپروتئ در رییتغ بدون را ژن اغلب هاجهش

 به که نهیآم یدهایاس یطوالن یهارهیزنج از هانیپروتئ .دهندیم

 حرف سه با نهیآمدیاس هر. اندشده لیتشک ،تاخورده مختلف اشکال

 در جهش کی موارد از یاریبس در اما .شودیم یرمزگذار یکیژنت

-یم یرمزگذار را نهیآم دیاس همان هنوز حرف سه نیا سوم حرف

 Silent) صدایب یهاجهش" اصطالح به هاجهش نیا. کند

mutation)" دهندینم رییتغ را حاصل نیپروتئ که ،شوندیم دهینام 

 رییتغ باعث "(Non-Silent mutation) صدایب ریغ" یهاو جهش

 ای صدها از معموالً هانیپروتئ ازآنجاکه .شوندیم نیپروتئ یتوال

 رداز موارد مانند آنچه  یاریبس در اندشده ساخته نهیآم دیاس هزاران

 یادیز ریتأث منفرد نهیآم دیاس کی رییتغ داد، رخ گوانگژو روسیو

 .ندارد آنها عملکرد نحوه و شکل در

 

 گسترش گرید یبرخ شوند،یم دیناپد هاجهش یبرخ

 ابندییم
 یهاجهش روسیکروناو ژنوم از ییهابخش ،سال کی گذشت با

 جهش یاندک تعداد ای چیه گرید یبرخ. کردند کسب را یادیز

 یبرا یمهم یهاسرنخ است ممکن ریچشمگ رییتغ نیا. کردند کسب

 یهاژنوم در دادهرخ یهاجهش .باشد روسیکروناو یولوژیب

 گسترش تا دهندیم را امکان نیا دانشمندان به روس،یکروناو

COVID-19 کنند دنبال جهان سراسر در را. 

 دهستن رتریپذانعطاف دارند یادیز یهاجهش که ژنوم از ییهابخش

 ساندنربیآس بدون را خود یکیژنت یتوال در راتییتغ توانندیم و

 ،یکم یهاجهش یدارا یهاقسمت. کنند تحمل روسیو به

 راتییتغ جادیا با تواندیم هاقسمت آن در جهش. هستند ترشکننده

 کنمم ،مهم مناطق نیا. ببرد نیب از را روسیکروناو ها،نیپروتئ در

ن واکس دیکاند ای یروسیو ضد یداروها یبرا یمناسب اهداف است

  .(4 شکل) باشند

 
 کایآمر در روسیو کرونا مورد نیاول
که  شد گزارش متحده االتیا در ابتال مورد نیاول ه،یژانو 15 در

 روسیو ژنوم .شد مثبت او PCR شیبا ظهور عالئم، آزما زمانهم

 هک بود یدینوکلئوتتک جهش سه یحاوفرد،  نیاز ا شدهیجداساز

 اهجهش نیا. بود هشد افتی زین نیچ در شدهزولهیا یهاروسیو در

 ،بود هشد آلوده آن از فرد که را یمنبع بتوانند دانشمندانباعث شد 

 .کنند یابیرد

 با واشنگتن، ش،یاسنوهوم در یگرید موارد ،مورد نیاز اول بعد

 ار آنها روسیکروناو ژنوم محققانشد.  دهید آنفلوانزاشبه عالئم

 در اول مورد در شدهجادیا یهابرجهش عالوه که کردند یابییتوال

 ،بعد به زمان آن از. داشت همراه به را یاضاف جهش سه ،واشنگتن
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 یاهالتیا در واشنگتن گروه با یکیژنت قرابت با ییهاروسیو

 . شدند ظاهر جهان در کشور نیچند و مختلف

 در. ودب گردش در ایفرنیکال در زین روسیکروناو از یمتفاوت خهنس

 اعالم (CDC) یماریب از یریشگیپ و کنترل کزمر ه،یفور 26 خیتار

 ای قبلی ردامو با ارتباطی که سوالنو شهر در بیمار یک که کرد

 .است بوده مثبت نداشته، کشور از خارج مسافرت

 در که را یمتفاوت یهاجهش روسیو که داد نشان هشدگرفته ۀنمون

 واحد جهش کی فقط اما. ندارد ،است شده افتی واشنگتن التیا

 نشان نیا. کردیم زیمتما ووهان یاصل ژنوم از را آن که داشت

 دهیسر ایفرنیکال به نیچ از یگرید قیطر از روسیو نیا که دهدیم

 بر عالوه کردندیم مراقبت مارانیب از که یکارمند دو در .است

 ه،یفور و هیژانو ماه در .شد دهید هم یگرید یهاجهش ،فوق جهش

. بودند روسیوبه  آلوده که شدند وارد متحده االتیا به یشتریب افراد

 ای نیچ از دهدیم نشان که دارند ییهاجهش هاروسیو از یبرخ

 رک،ویوین شهر در .اندشده وارداز اروپا  زین و ایآس از یگرید مناطق

 ،کرده بودند یجداساز مارانیب از محققان که ییهاروسیو اکثر

  داشتند. اروپا گردش در یهاروسیو با یکیژنت تطابق

 

 کایآمر مختلف یشهرها در روسیو انتقال

حضور و ارتباط  یژنوم یهاداده زیمطالعات و آنال انجام از پس

 ترشیب نشان داده شد. کایدر آمر اروپا و نیچ یهازولهیاعفونت با 

 یبررس را آنها یهایتوال دانشمندان که ورکیوین در هاروسیکروناو

 شدهتافی یهاروسیکروناو با یکیژنت یوندهایپ دهندهنشان ،کردند

 گرید مناطق از احتماالً ای ایآس از زین گرید یبرخ .هستند اروپا در

 . اندافتهیانتشار  کایآمر متحده االتیا

 

  گریکدیمختلف به  یاز کشورها روسیو گردش

 روپاا و متحده االتیا ن،یاز کشور چ روسیو هیاول سترشگاز  پس

 هاده. دندش لیتبد گرید یکشورها به روسیو انتشار دیجد منابع به

 د،نبود شده اعزام کشور از خارج به متحده االتیا از که ییگواتماال

 و شد مثبت روسیو حضور نظر از آنها شیآزماجواب 

 بودند، اروپا در شدهدهید یهاجهش یدارا که ییهاروسیوکرونا

 .افتندی انتشار ایآس به دوباره

 

 است حرکت حال درمداوم  و آهسته روسیو

 یهاجهش با روسیکروناو ژنوم ،یریگهمه از مرحله نیا در

 دهمکی از کمتر هم هنوز یول ،هستند گردش الح در یمتفاوت

 هاروسیو زمان گذشت با .است شده رییدچار تغ ژنوم از درصد

 زارانه محققان ه،یژانو از. ابندی تکامل دیجد یهاهیسو به توانندیم

 وجودآمدههب یهاجهش تمام و یابییتوال را SARS-CoV2 ژنوم

-جهش هنکیا بر یمبن کنندهقانع شواهد تاکنون آنها. کردند یابیرد را

 دایپ ،اندداشته روسیوکرونا ییزایماریب نحوه در یادیز رییتغ ها

 .اندنکرده

 

 
 4400 در شده افتی نهیآم دیاس یها نیگزیجا کل تعداد. 4شکل

 لیآور تا دسامبر ماه از روسیکروناو ژنوم

 

 با هسیمقا در دیجد روسیکروناو که افتندیدر محققان قت،یحق در

 جهش حال در یآرام به نسبتاً دارRNA یهاروسیو از گرید یبرخ

-هب که است روسیواز  ییهانیپروتئحضور  نآ علت دیشا .است

 رفع را اشتباهات از یبرخ ندقادر و کنندیم عمل کنندهاصالح عنوان

 را ییهاجهش یبرخ است ممکن هاروسیکروناو نده،یآ در .کنند

 اما .کندیم کمک بدن یمنیا ستمیس از فرار به که ندنک انتخاب

 اترییتغ نیا که معناست بدان روسیکروناو آهسته جهش سرعت

 .شوندیم داریپد هاسال یط

 جهان در سرعت با روسیکروناوکه  میدانیماطالعات امروز  با

 مانند طمتوس تا فیخف عالئم فقط مارانیب اکثر و افتی گسترش

 و گلودرد سرفه، مانند یتنفس عالئم یبرخ و بدن یدما شیافزا

 ادح سندرم و یپنومون مانند یویر دیشد عالئم زین یبرخ و سردرد

 مانند یرشتیب عوارض زین افراد یبرخ در. دادند نشان خود از یتنفس

 تا. کرد بروز ابتید و یویر مزمن یهایماریب ،یقلب یهایماریب

شدهن دیتول روسیو نیا یبرا یمؤثر یروسیضدو یدارو چیه امروز

 . (5) است 

 جهان مختلف یکشورها از دیجد روسیکروناو ژنوم یابییتوال

 یهاجهش و یژن اتیخصوص بارهدر یادیز اریبس اطالعات
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 یاردهگست اریبس مطالعات و داد قرار متخصصان اریاخت در یاحتمال

 .Rozhgar A یامطالعه در. است شده انجام نهیزم نیا در

Khailany و یابییتوال دیجد روسیو کرونا ژنوم 95 ،و همکاران 

 ،انتها و ابتدا یبازهاجفت در جزنمونه  24 در. است شده زیآنال

 رمحسوسیغ جهش 46 ،ییمجزا یهاانتیوار. اندنداشته یرییتغ

(missense)، 52 هیشب جهش (synonymous)، 2 الحاق نوع 

(Insertion)، 1 شکل  (6)داشتند  کدکننده ریغ الل 14 و حذف(

5). 

 

 
 (COVID-19) دیجد روسیژنوم کرونا و ساختار. 5شکل

 

 نمونه 13 در 8782C>T(ORF1ab) یدارا هاانتیوار اکثر

،28144C>T(ORF8) 29095 و نمونه 14 درC>T(N) 8 در 

 .بودند نمونه

 ORF1ab در انتیوار 24 ،رمحسوسیغ جهش انتیوار 46 در

-یم لیتشک ژنوم دررا  ORF نیتربزرگ که شدمشاهده 

-NSP1) یساختمان ریغ نیپروتئ یادیز تعدادبه   ORF1ab.دهد

 NSP3 ،یرساختمانیغ یهانیپروتئ انیم. در خوردیم برش (16

 نیشتری. بدارد زشدهیآنال یهانمونه در را راتییتغ نیشتریب

. دارد قرار UTR 3'و UTR 5' هیناح در کدکننده ریغ یهاونیموتاس

  .(6) شد دهید C>T در رییتغ نیشتریب زین بازها نیبدر  نیهمچن
 

  یروسیو یجهان یگستردگ شیافزا
به  A دینوکلئوت جهش واسطهبه D614G دیاس نویآم رییتغ امروزه

G است شده گزارش وهانو رفرنس هیسودر  23403 تیموقع در .

 لیاوا در شدهشناخته کیاسپا زیآنال رییتغ نیاول جهش نیا

 از اروپا در اما بودنادر  G614 فرم زمان آنبود. در  2020مارس

 ونیموتاس 2 با معموالً D614G ریی. تغبود برخوردار یخاص تیاهم

 تیموقع درUTR  5' درT  بهC  ونیموتاس. )شودیم دهید گرید

 درT  به C صدایب ونیموتاس ،(وهان رفرنس یتوال بهنسبت  241

 پی. هاپلوتاشودیم( RdRp  P323L) یروسیو RdRp تیموقع

 جهان سطح در غالب فرم هم هب مرتبط ونیموتاس 4 نیا یحاو

 از ،انجام دادند همکاران و Bette Korber که ییامطالعه در. است

 لدیشف مارستانیب در داشتندCOVID-19  یماریب کهنفر  999

 PCR  Realتست. از شد اخذ آنها ینیبال اتاطالع و یریگنمونه

Time از استفاده با و CT یبیتقر صورت به آنها لود رالیوا ماران،یب 

 CT و باال لود رالیوا از نشان نییپا CT کهیاگونهبه. شد یبررس

 یزهاینالآ به توجه با مطالعه نیا. در بود نییپا لود رالیوا ازباال نشان 

 تیعوض نیب یمعنادار ارتباط ،یشگاهیآزما و یمارستانیب اطالعات

D614G  (7) نشد مشاهده یماریب شدتو. 

مبتال  مارینمونه ب 10000 درحدود روسیو ژنوم گرید یامطالعه در

از تنوع  یتا درک جامع و درست شد یبررس SARS-CoV2به 

 اگرچه. دیآ دست هب ظهور حال در زین و موجود یهاانتیوار

 ای کاهش به شدهمشاهده یهاجهش ایکه آ دندهینمنشان  مطالعات

 یامدهایپ ،نه ای است شده منجر  یماریو شدت ب عملکرد شیافزا

 .کندیمرا روشن  هاجهش نیا یناش یروسیعملکرد و

 االتیا یهانمونهابتدا در  در G476S و  V483A یهاافتهیجهش

 هنگ ن،یچ یهانمونه در V367F کهیحالدر شد؛ مشاهده متحده

 انواع که است شده گزارش. شدند مشاهده هلند و فرانسه ،کنگ

V367F و D364Y نیساختار پروتئ یداریپا شودیم باعث 

 لیتسه را ACE2 رندهیگ به کارآمد اتصال و ابدی شیافزا کیاسپا

 . (8) کندیم

Caspar I. van der Made ماریب 4 یرو یامطالعه یو همکاران ط 

 زانینشان دادند که م د،یشد COVID-19 به مبتال جوان مرد

با اختالل  X، TLR7کروموزوم  یهاانتیوار عملکرد دادندستاز

 .(9) همراه بود 2و  1 پیت نترفرونیدر پاسخ ا

 کرونا حاد یتنفسسندرم   (ORF8)8 بازخواندن قالب در حذف

 2002-03 در یتنفس حاد سندرم وعیش یط معموالً روسیو

 در روسیو ریتکث کاهش باعث هاحذف نیا. شد داده صیتشخ

 رد؛ک مطرح را عفونت شدت فیتضع هیفرض و شد in vitro طیشرا

حذف  .تاس مانده ناشناخته ینیبال جینتا بر حذف نیا ریتأث اگرچه

 2 ـ روسیکروناو سارس ژنوم در (Δ382)  382-دینوکلئوت

(SARS-CoV2) نیهمچن. است هشد داده صیتشخ سنگاپور در 

 از که یمسافر از ORF8 در کسانی 382-دینوکلئوت حذف کی
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 حذف، نیا ینیبال اثر اما ،شد گزارشبود  بازگشته وانیتا به ووهان

و همکاران نشان  Barnaby E Young. مطالعه است نشده فیتوص

 به. است کروناروسیو جهش یبرا یمناسب کانون ORF8داد که 

 ارانتش با یترفیخف عفونت به منطقه نیا در حذف رسدیم نظر

 یمنیا خپاس و منجر یالتهابشیپ یهانیتوکیس کمتر کیستمیس

 نیا شتریب لیتحل و هیتجز. شود جادیا SARS-CoV2 به یثرترؤم

 باشد ثرمؤ واکسن دیتول و درمان شرفتیپ یبرا تواندیم ونیموتاس

(10). 

 انزمهم یعملکرد و یساختار راتییتغگفت که  توانیم درمجموع

ه درمان و توسع یطراح یط قیدق دیبا کیاسپا نیپروتئ یهاجهشبا 

 تمثب یهانمونه نیاول رسدیمبه نظر  نکهیا باوجود. شود مطالعه

افراد مبتال در  یبعد شیافزا ،اندشدهمشتق  نیچ از متحده االتیا

 Q57Hو  D614G لیاز قب ییاروپا یبه کالدها شتریمتحده ب االتیا

 .(7) است لیمتما

 راهمف را ژنوم از یشتریب یاهنمونه ،آلوده افراد تعداد عیسر شیافزا

 ژهیوبه س،رویو انتشار بارهدر یشتریب نشیب تواندیم که است کرده

 یانسان تیجمع به واناتیح از  SARS-CoV2امکان انتقال  یبررس

 .فراهم کند را

به  گذشته یهاماه یط شدهدییتأ COVID-19 به مبتال افراد تعداد

 کیدنز ندهیآ در افت از یانشانه چیاست و ه افتهی شیسرعت افزا

 یهاروشو  هاواکسن کهیزمان تا ،COVID-19 با مبارزه. ستین

 یابر یدهایام هرچند .بود خواهد یطوالن ،شوند دیتول ثرؤم یدرمان

 لیتسه یبرادارد.  وجود یگروه یمنیواکسن و کسب ا دیتول

 رگید اطالعاتو  کیژنوم ،ینیاطالعات بال ،یدرمان عیتوسعه سر

 به یمحققان، پزشکان و مقامات بهداشت عموم نیب دیجامعه با

ژنوم  تیبا توجه به تکامل ماه نیهمچن اشتراک گذاشته شود.

SARS-CoV2، همچنان مراقب  دیدارو و واکسن با دکنندگانیتول

 .باشند روسیو یهارشاخهیز ای دیظهور انواع جد

 به نسبت- SARS-CoV2 از یگرید نوع با جهان حاضر حال در

 -تاس آمده وجودهب نیچ در شیپ سال کی باً یتقر که یقبل انواع

 دیجد تهیوار هفت از شیب تاکنون که ییهاجهش دارد؛ کار و سر

 .است کرده جادیا را روسیو

 گروه نیچند به خود یانسان یهازبانیم با یسازگار با روسیو

 درک و یژنوم نقشه ییشناسا. است شده لیتبد نیاستر ای بزرگ

 یماریب با مبارزه یهایاستراتژ توسعه یبرا روسیو در آن راتییتغ

COVID-19 است مهم اریبس. 

 حاضر حال در که دهدیم نشان روسیو نیا ژنوم لیتحل و هیتجز

 دسامبر در که یاصل هیسو. دارد وجود روسیو یاصل هیسو هفت

 سپس. است L هیسو شد، ییشناسا نیچ ووهان شهر در 2019

 از پس. کرد دایپ جهش S هیسو به 2020 سال یابتدا در روسیو

 هب شتریب و افتهی جهش G هیسو. شدند جادیا G و V یهاهیسو آن

 نادر جهش نیچند. است شده لیتبد GV و GR ، GH یهاهیسو

 .نداهشد یبندگروه O هیسو عنوانبه درمجموع گرید

 

  
 جهان سراسر از روسیو نمونه 185000 از شیب زیآنال. 6شکل

 

 باً یتقر L یاصل هیسو چگونه که دهدیم نشان( 6)شکل  باال نمودار

 G یهاهیسو رشدن،یگهمه از مرحله نیا در و است رفته نیب از

 جهش است که لیدل نیا مسئله به نیا تی. اهماندماندهیباق غالب

-SARS روسیو سطح یها-نیپروتئ اتصال ،G یهاهیسو در

CoV2 احتمال و کندیم لیتسه یانسان سلول یهارندهیگ به را 

 .دهدیم شیافزا بالقوه را روسیو انتقال و عفونت

 خود راه جهان سراسر در سرعت به روسیو ،یریگهمه لیاوا در

 ن،زما آن یط. شد وارد مختلف یهامکان به وستهیپ و کرد دایپ را

 به شدهگزارش یهانمونه نیب در هاهیسو از یترمتنوع مخلوط

GISAID یهاهیسو کشورها، یمرزها بستن آغاز با. داشت وجود 

 با G نوع یهاهیسو که ییکشورها در. شد یمعرف یکمتر دیجد

و لذا  ندکرد دایپ تسلط شتریب آنها داشت، وجود یشتریب مقاومت

 .افتاد اتفاق یاهیسو فتیش

 مراحل در دیجد یهاهیسو به تکامل زانیم و زمان حال،نیباا

 یالگوها نیا. است داده رخ مختلف مناطق و کشورها در مختلف

 ره در روسیو انتقال سرعت کنندهمنعکس یادیز حد تا متفاوت

 روسیو از یناش روسیو وعیش دهندهنشان ای  خاص منطقه

 در یطوالن مدت یبرا L یاصل هیسو ا،یآس در .هستند ،واردشده
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 مرزها عیسر که یکشور ؛کرد مقاومت نیچ ازجمله کشور نیچند

 و یشمال یکایآمر مقابل، در. دکر محدود را هاتیفعال و بست را

-هیسو به نیا که نکردند، محدود را هاتیفعال ابتدا در حداقل اروپا

 .دنابی جهش و گسترش یشتریب سرعت با دادیم اجازه G یها

 غالب جهان سراسر در اکنون B.1.1.7یسیانگل و G یهاتهیوار

 شده لیتبد نوع نیترجیرا به ،D614G خاص جهش کی. هستند

 614 تیموقع در نهیآم دیاس کی که است لیدل نیا به نام نیا. است

 G به( آسپارتات) D از ،یروسیو یسطح یهانیپروتئ یرو ام

 ژاپن ا،یاسترال یهاداده با G هیسو غلبه .است شده لیتبد( نیسیگل)

 ا،یاسترال یهاعفونت دوم موج یط. است شده داده نشان لندیتا و

 دهدیم نشان که داشت، وجود هانمونه همه در باً یتقر G یهاهیسو

 ،یاجتماع یگذارفاصله اقدامات از یامجموعه قیطر از کشور

 یهاخوشه همه. است برده نیب از زودتر را S و L یهاهیسو انتقال

 رکشو از خارج از که یافراد را گرید یکشورهاو  ایاسترال دوم موج

 G یهاهیوس غلبهبا  .نددش جادیا شکستند، را نهیقرنط و ندبازگشت

 و ریمومرگ و عفونت یکل تعداد در شرویپ تاکنون متحده االتیا

 هانتعفو اکثر .است شده لیتبد عفونت یاصل یهاکانون عنوانهب

 هیسو سه که ییهانمونه شیافزا با یهمگ سوم و دوم اول، امواج و

G هستند زمانهم دهند،یم نشان.  

 

 محتاطانه ینیبخوش

 به و است افتهی جهش یآرام به تاکنون SARS-CoV2 روسیو

 هادام را خود شرفتیپ تا دهدیم اجازه استگذارانیس و دانشمندان

 اختالف هاجهش از یبرخ جینتا درباره دانشمندان هم هنوز. دهند

 رییتغ که اندداده گزارش کارشناسان از یبرخ. اندداشته نظر

D614G یسیانگل تهیوار وB.1.1.7  شتریب روسیو انتقال باعث 

-ردهک مخالفت موضوع نیا با گرید مطالعات حال نیا با است، شده

 .اند

 است هنشد منجر ییهاهیسو جادیا به تاکنون راتییتغ صورت، هر در

 .دنده نشان تمقاوم توسعه حال در یهاواکسن برابر در احتماالً که

 یترساده هدف است ممکن G یهاهیسو که داد نشان مطالعه کی

 یسطح یهانیپروتئ هاهیسو نیا رایز ،باشند واکسن کی یبرا

با  که هستند یهایبادیآنت هدف که دارند خود سطح در یشتریب

 .اندشده کیتحرواکسن 

 

 یریگجهینت
-یپل کی روسیوژنوم  5' ،شد ذکر نیشیپ مطالب در که طورهمان

 دوبه  و دارد یخاص تیاهم آن S نیپروتئکه  کندیم دیتول نیپروتئ

 یدارا هاروسیکروناو .(11) خوردیمبرش  S2 وS1  رواحدیز

 در یتوال  تنوعو  (12) هستند یکیژنت اصالح یهاسمیمکان

-یآنت فتیدرگرچه  ،(13) است کم اریبس دیجد یهاروسیکروناو

  روسیکروناو مانند هاروسیکروناو یبرخ انیم در یژن

OC43(14) 299E (15) و SARS-CoV1 (16) شده مشاهده 

 ردSARS-CoV1  در نهیآم دیاس یدینوکلئوتتک ریی. تغاست

 رندهیگ به شوندهمتصل نیدوم درD480A/G Spike  هیناح

(RBD )و دهدیم رخ روسیو به آلوده افراد در D480A\G باعث 

 نیا. کند فرار یبادیآنت توسط یسازیخنث از روسیو شودیم

 هنوز اما ،شودیم هاانسان نیب روسیو گستردهباعث انتشار  راتییتغ

 .نداردوجود  SARS-CoV2 یبرا کیژنیآنت فتیدر از یشواهد

 یهامقاومت و جهش کسب ییتوانا هاروسیو نیا رسدیم نظر هب

 .باشند داشته توانند یم کیمنولوژیا توانمند

 انتیوار شدهییشناسا یروسیو( clade) خوشه نیترجیرا

D614G تهیوار نام هب سیانگل در افتهیجهش تهیوار و B.1.1.7,  

20I/501Y.V1نواکس یممکن است بر اثربخش نیو بنابرا تاس 

 ونیاسنیامر واکس ،ثرمؤ یهاجهش با ییهاتهیوار ظهور. بگذارد ریتأث

   D614Gبر اساس انتیوار نیچند. (17) کندیمرا با اختالل مواجه 

 در نهیآم یدهایاس که اندشده ییشناسا B.1.1.7یسیانگل تهیوارو 

 جهش یدارا یهاهیسو اغلب باًی. تقراندحفظ شده هاتوپیاپ نیا

( ORF1ab P4715L، RdRp P323L) ریتکث مسئول نیپروتئ در

 .بگذارد ریتأث روسیو ریتکث سرعت بر است ممکن که هستند، زین

 و  Remdesivir یروسیضد و یهدف داروها نیپروتئ نیا

Favipiravir هیسوکه  دهدیمبه جهش نشان  تیو حساس است-

 .(18) کنند ظهور سرعت به است ممکن درمان برابر در مقاوم یها

 یدر روند پاندم SARS-CoV2از  جادشدهیا متفاوت یهاهیسو

 شاهدهم آن راتیثأت ندهیآ در است ممکن اما اندنداشته یچندان ریثأت

 نیپروتئ رندهیگ به شوندهمتصل نیدوم در که ییهاجهش .شود

ال به به اتص روسیو لیتما رسدیبه نظر م ،افتدیم اتفاق کیاسپا

ACE2 کاهش عملکرد  بهممکن است  رایز ؛دهدیرا کاهش نم

 با رقابت در روسیو است ممکن هم یگاه اما ؛شود منجر روسیو
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 یبرا مناسب اهداف از یکی .(19) شود حذف گرید یهاروسیو

 هک است یروسیو یسطح مریترا کیاسپا نیپروتئ ،واکسن ساخت

 هدف ،نکهیا ترمهم و کندیم یگرواسطه را روسیو ورود و اتصال

 مارانیب یبرخ. در (18) است یبادیآنت توسط یسازیخنث ،یاصل

 با موارد یبرخ در که است ادیز و عیسر یبادیآنت کنندهیخنث پاسخ

  SARS-CoV2  مورد. در (21. 20) است همراه یماریب دیتشد

 کیسپاا نیپروتئ یتوال اساس بر یشگاهیآزما یهاتست اکثر زین

 .است هانوو رفرنس روسیو
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