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ABSTRACT
The new Coronavirus, which was named SARS-CoV-2 is one of the
members of the Coronavirus family, which induces Covid-19 or acute
respiratory infection. This virus was firstly known in 2019 in Wuhan,
China; and then, rapidly propagated around the world. In this review,
we will present the structure and function of the Spike (S) protein in
this virus and its receptors on the host cells. In addition to ACE2,
which was initially identified as the cell surface receptor of this virus,
it was observed that CD147 and GRP 78 also act as the receptors on
host cells. Also, based on the mechanism of action, a brief
introduction will present the drugs used to treat this Coronavirus. The
drugs that target S protein, Proteinases; RNA-dependent RNA
polymerases, helicases, or structural lipids of the virus membrane. In
addition, the proposed natural products which are currently
recommended as supplements are discussed. For example, flavonoids,
polyphenols, and polar compounds are substances whose antiviral
effects against Coronavirus have been studied and demonstrated. In
conclusion, since the effective drug to eradicate this virus is not yet
known, it seems that according to the structural characteristics and
mechanism of action, using natural compounds as a complementary
or preventive medicine will be useful to inhibit or delay the entrance,
proliferation, and/ or infectivity of the virus.
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ساختار پروتئین  Sدر ویروس  SARS-CoV-2و
گیرندههای آن در سطح سلول میزبان:
راهکارهایی برای یافتن داروهایی از میان مواد طبیعی
سیده زهرا بطحائی
گروه بیوشیمی بالینی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت

که اثرات ضد و روسی آنها علیه کروناو روس بررسی و نشان داده
شده استا درنها ت ،به نظر میرسد تا زمانی که داروی مؤثر برای
ازبینبردن ا ن و روس شررناخته نشررده اسررت ،با توجه به مکانیزم
عمل ا ن و روس و و ژگی های سررراختاری آن ،با اسرررتفاده از
ترکیبات طبیعی بهعنوان طب مکمل ا پیشرررگیری می تواند روند
ورود ،تکثیر و عفونتزائی ا ن و روس را محدود کرد ا به تعو ق
انداختا

مدرس
نسیم فریدی

کلیدواژه ها :کو د19-؛ ACE2؛ CD147؛ GRP78؛ پروتئینازها؛

گروه بیوشیمی بالینی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت

 RNAپلیمراز وا سرررته به RNA؛ هلیکاز ،فالونوئیدها؛ پلی فنل ها؛
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مقدمه
چکیده

کروناو روس ها خانواده بزرگی از و روس ها هسرررتند که موجب

کرررونرراو ررروس جررد ررد برره  SARS-CoV-2از خررانررواده

بروز بیماری در ان سان ا حیوان می شوندا در ان سان ،چند ن نوج

کروناو روس هاسرررت و باعث القاء بیماری کو د 19 -و عفونت

کروناو روس شررناخته شررده اسررت که در محدوده وسرریعی ،از

حاد تنفسرری در انسرران میشررودا ا ن نوج جد د و روس که برای

سرررماخوردگی معمولی تا بیماریهای بسرریار حاد مثل سررندروم

اولینبار در سال  2019در ووهان چین شناسا ی شد ،بهسرعت در

ت نفسررری خرراور میررانرره (Middle East Respiratory )MERS

سرا سر جهان انت شار پیدا کردا در ا ن مقاله ،ساختارهای پروتئینی

 Syndromeو سررندروم حاد شررد د تنفسرری (Severe )SARS

خارگلیکوپروتئینی ( )Sدر ا ن و روس بررسررری و گیرنده های آن

 ، Acute Respiratory Syndromeموجب عفونت د ستگاه تنف سی

در سطح سلول میزبان مرور میشودا تحقیقات نشان داده است که

می شوندا جد دتر ن نوج ک شف شده کروناو روس به نام SARS-

عالوه بر  ACE2بهعنوان اولین گیرنده سطح سلولی شناخته شده

 CoV-2سرربب بیماری کو د 19-میشررود []1ا ک جسررت و در

برای ا ن و روس CD147 ،و  GRP78نیز بهعنوان گیرنده های آن

 PubMedبا کلیدواژه  SARS-CoV-2در عنوان ،نشررران داد که تا

ف عال یت دار ندا همچنین ،ضرررمن معرفی اج مالی دارو های مورد

امروز (627 )99/05/29س مقررالرره و مسرررتنررد علمی دربرراره

اسرررتفاده برای درمان ا ن و روس بر اسررراس مکانیزم عمل ،که

کروناو روس سندرم حاد شد د تنفسی  2در پابمد فهرست شده

پروتئین  ،Sانواج پروتئی ناز ها RNA ،پلیمراز وابسررر ته به،RNA

ا ست که همگی ،جز ک مورد در سال  2020به چاپ ر سیدهاندا

هلیکازها ،ا لیپیدهای ساختاری غشای ا ن و روس را هدف قرار

ا ن و روس ا کروناو روس جد د ،عامل بیمار ی اسرررت که به

می دهند ،ترکیبات دارو ی پیشررنهادی بامنشرراء طبیعی /گیاهی نیز

اختصار ،کو د 19-نامیده شده است تا با بیماریهای ناشی از انواج

معرفی شدهاند که در حال حاضر بهعنوان مکمل توصیه می شوندا

د گر ا ن و روس مثل  MERSا  SARSاشررتباه نشررود []1ا ا ن

برای مثال ،فالونوئیدها ،پلی فنل ها و ترکیبات قطبی موادی ه ستند

بی ماری اثراتی مت فاوت بر افراد آلوده می گذارد و در اکثر افراد
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شدت بیماری از مال م تا متو سط ا ست ،بدون نیاز به بستری شدن
در بیمارسرررتانا عالئم عمومی بیماری ،تب ،خسرررتگی شرررد د و
سرفههای خشک استا سا ر عالئم عبارتاند از دردهای عضالنی،
گلودرد ،ا سهال ،سردرد ،ورم ملتحمه ،ازد ستدادن حس بو ائی ا
چ شائی ،بثورات روی د ست و پا ،و تغییر رنگ انگ شتان د ست و
پاا

ساختار ویروس

SARS-CoV-2

ا ن و روس حاوی  RNAتکرشرررته با پالر ته مثبت (Positive-

) senseا ست که با ک غ شای دوال ه لیپیدی احاطه شده ا ست و
در ابتدا سلولهای اپیتلیال موجود در ر هها را آلوده میکند [.]3 ,2

هر و ر ون  SARS-CoV-2تقر باً  200-50نانومتر قطر دارد []4ا
ا ن و روس ،چهار نوج پروتئین ساختاری دارد و همانطور که در
شکل  1ن شان داده شده ا ست ،به نامهای پروتئینهای سنبله ا
خارگلیکوپروتئینی ( ،)Spike protein, Sپوششی (،)Envelope, E

شکل 1ا و روس کو د19-ا ساختار کلی به طور شماتیک نما و
داده شده و انواج پروتئینهای غشا ی و ژنوم نیز در محل خود
نشان داده شدهاند []6 ,3ا

غشررا ی ( )Membrane, Mو نوکلئوکپسررید ()Nucleocapsid, N
شناخته می شوندا پروتئین  ،Nژنوم  RNAرا در خود نگه میدارد،
و پروتئینهای  E ،Sو  Mبا هم پوشررو و روس را ا اد میکنندا

بعد از برش در مرز بین ز رواحدهای  S1و  S2که جلوتر شرررر

پروتئینهای  Sکه از پروتئینهای سرررتاسررری غشررا ی هسررتند ،به

داده خواهد شررد ،گلیکوپروتئین  Sبه صررورت سرره ز رواحدی با

صورت سه ز رواحد همجنس ،از سطح و روس بیرون زدهاند ،و

ات صاالت غیرکوالن باقی می ماندا میان کنو با گیرنده های میزبان و

روی پوشو و روسی قرار دارند []5ا وظیفه ا ن پروتئینها اتصال

فرا ند پروتئولیزی باعث دومین برش ) (S2′و موجب جداشررردن

و ادغام ا همجو شی ) (Fusionغ شای و روس به غ شای سلول

ز رواحدهای  S1از پروتئین  Sمی شرررود []9 ,8ا باقی مانده سررره

میزبان استا

ز روا حدی  ، S2که در م یان ت مام کرو ناو روس ها از نظر توالی

شرراخک کلیدی در انتقال کروناو روس از حیوان به انسرران و از
ان سان به ان سان ،گلیکوپروتئین  Sا ست که در سطح و روس قرار
داردا گلیکوپروتئین  Sدر کروناو روس ک پروتئین همجوشررری

حفظ شده است ،متحمل ک سری تغییرات بنای فضائی میشود تا
همجو شی غ شا ی بین غ شاهای و روس و میزبان را شروج کند
[]10ا

کالس  Iو روسی است که به صورت سه ز رواحدی با جا گاههای
متعدد گلیکوز له شدن وجود داردا ا ن گلیکوپروتئین  Sک بخو
آمینی انتهائی حاوی ز رواحد  S1دارد که وا سطه شنا سائی گیرنده
در سلول میزبان ا ست و ک بخو کربوک سیل انتهائی که حاوی
ز رواحد  S2ا ست و برای همجو شی غ شاهای و روس و میزبان
ضروری است []7ا
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من ر میشررود []5ا هرکدام از پروتئینهای  ،Sحاوی دو ز ر واحد
کاربردی  S1و  S2ه ستندا ز رواحد  S1م سئول ات صال به گیرنده
سلول میزبان و ز رواحد  S2مسئول همجوشی غشاهای و روس و
سلول میزبان ا ستا ز رواحد  S1حاوی دمینهای متصل شونده به
گیرنده ( )Receptor-binding domain, RBDاست و به تثبیت ز ر
واحد  S2پس از اتصال به غشاء و فرا ند همجو شی کمک میکند
[]11ا
اتصرررال و روس به آنز م تبد لکننده آنژ وتانسرررین)ACE2( 2
 Angiotensin converting enzyme 2بهعنوان گیرنده
همانطور که در شرکل  2نشران داده شرده اسرت ،دمین  RBDدر
پروتئین  Sاز پنج رشررر ته ( )Strandب تای تاخورده و ناهمسرررو
( )Antiparallelبه نامهای  β4 ،β3 ،β2 ،β1و  β7تشررکیل شررده

شکل  :2ساختار کلی گلیکوپروتئین  ، Sدمین اتصال به گیرنده
( )RBDدر آن و پروتئین ACE2ا در شکل سمت راست ،محل
دقیق زن یرههای بتا 1-تا بتا 7-نشان داده شده و در شکل سمت
چپ ،پیوندهای دی سولفیدی همراه با شماره آمینواسیدهای
سیستئین نشان داده شده است []12ا

اسررت که با مارپی های کوتاه و لوپهای موجود در مرکز پروتئین
) ، (Coreبه هم متصرررل شررردهاندا رشرررتههای  β4و  β7در مرکز

چند ن گروه تحقیقاتی ا ن آنز م را بهعنوان گیرنده سطح سلولی

پروتئین و همچنین بخو ها ی کوتاه از رشرررته های  β5و  ،β6به

 SARS-CoV-2ن شان دادهاند []18-14 ,12ا حتی م شاهده شده

مارپی های  α4و  α5و لوپها متصررل هسررتندا ا ن بخو ،حاوی

ا ست که ،سلولهای  HeLaکه  ACE2را بیان میکنند نیز ،م ستعد

الگوی ( )Motifاتصرررال به گیرنده ( Receptor-binding motif,

ابتال به عفونت ا ن و روس هسررتند درحالی که سررلولهای بدون

 )RBMاسرررت و حاوی ر شرررههای ) (Residuesآمینواسررریدهای

 ACE2ا نگونه نیستند و پاسخی به ا ن و روس ندارند []19ا

متصررلشررونده به آنز م  ACE2در و روس اسررتا درم موج9 ،
ر شه سی ستئین در  RBDافت می شود ،که  8عدد از آنها موجب
تشکیل  4جفت پیوند دی سولفیدی مستحکم می شوندا در بین ا ن
 4جفررت 3 ،پ یونررد ( Cys379-Cys432 ،Cys336-Cys361و
 )Cys391-Cys525در مرکز ،به تثبیت سرراختار صررفحات  βکمک
می کن ند .درحالی که د گری ( )Cys480-Cys488موجب اتصرررال
لوپها در انتهای دورتر ) RBM (Distalمیشود [.]12

آزما وهای مدل سازی پروتئینی ،درباره گلیکوپروتئین  Sنشان می
دهد که و روس  SARS-CoV-2تما ل کافی برای اتصال به آنز م
 ACE2موجود روی سلولهای ان سانی داردا ا ن آنز م در سطح
بیرونی غشرررای سرررلولی سرررلولهای موجود در بافتهای د گر
ازجمله :ر هها ،شر ان ها ،قلب ،کلیه و روده نیز ح ضور داردا ا ن
و روس از ا ن آنز م بهعنوان واسرررطه ای جهت ورود به سرررلول
استفاده میکند []13ا

مطالعه میکروسررکوپ الکترونی ان مادی Cryogenic Electron
) Microscopy (cryoEMروی پروتئین  Sدر و روس SARS-

 CoV-2و میانکنو آن با  ACE2بهعنوان گیرنده سررلولی ،نشرران
داده اسررت که اتصررال به گیرنده باعث القای قطعهقطعهشرردن S1

توسررط  ACE2و ا ن امر موجب میشررود حالت ادغامی ز رواحد
 S2که برای همجوشی با غشاء سلول میزبان ضروری است ،تثبیت
شود []12ا
ب نابرا ن ،اتصرررال به گیر نده  ACE2گام اول یه مهمی برای ورود
 SARS-CoV-2به سرررلولهای هدف اسرررت []20 ,13ا همچنین،
مطالعهای ن شان داده ا ست که ا ن و روس تما ل بی شتری از سو ه
و روس "سررارس اصررلی" به  ACE2انسررانی دارد [ .]20اندازه
گیریهای اتصررال به طر ق آزما شررگاهی نشرران میدهند که دمین
اتصرررال به گیر نده در  SARS-CoV-2با ت ما لی در م حدوده
نانوموالر به  ACE2مت صل می شودا ا ن امر ن شاندهنده آن ا ست
که دمین  RBDک مؤلفه کلیدی در ز رواحد  S1است که مسئول

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی
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ات صال  SARS-CoV-2به  ACE2ا ست []21 ,11ا تفاوت دو نوج

ا ن م یانکنو را به تفک یک در هر دو و روس ا ن خانواده با

و روس کرونای  1و  2در ات صال به  ، ACE2نا شی از تفاوتهای

 ،ACE2نشان میدهدا

ساختاری آن دو ا ست که در شکل  3به مهمتر ن آنها ا شاره شده
اسرررتا کی از ا ن تفاوتها در توالی الگوی متصرررلشرررونده به
گیرنده  ACE2بین دو و روس اسرررت؛ به ا ن صرررورت که 14
آمینوا سید واکنودهنده با  ACE2بهطور م شترک در  RBMهر دو
و روس وجود داردا  8مورد از ا ن  14آمینواسرررید در دو و روس
مشرررابه ند ،ولی در پنج مورد بهرغم ت فاوت های زن یره جانبی،
خا صیت بیو شیمیا ی م شابه وجود داردا ک مورد نیز در موقعیت
 Gln498 / Tyr484اسرررت (شررر کل  ،)3که در موقع یت 498
در  SARS-CoV-2گلوتامین و در موقعیت  484در SARS-CoV

تیروز ن حضور داردا هر دو ا ن آمینواسیدها با ،Tyr41 ،Asp38
 Leu45 ،Gln42و  Lys353در آنز م  ACE2میرانکنو دارنررد
[]12ا
شکل 4ا موقعیت  K417 / V404در خارج از  RBMو نقشههای
الکترواستاتیک از  SARS-CoV-2و ،SARS-CoV RBDs
موقعیت  K417در  SARS-CoV-2 RBDبا فلو سیاه
مشخک شده استا مارپی  Nترمینال  ACE2با روبان سبز
نشان داده شده استا کد  PDBبرای م موعه SARS-CoV

]12[ RBD-ACE2: 2AJFا
شکل 3ا توالیهای  SARS-CoV-2 RBDو SARSCoV RBD

[]12ا
آمینواسیدهای متصلشونده در  SARS-CoV-2 RBDبا نقاط سیاه
نشان داده شدهاندا آمینواسیدهای متصلشونده در SARS-CoV
 RBDبا نقاط قرمز نشان داده شدهاند.

عالوه بر ا ن ،ت فاوت های داخلی  ،RBDدر خارج از  RBDدر
 ،SARS-CoV-2آمینواسررید  ( Lys417ا  )K417وجود دارد که با
گیرنده  ACE2میانکنو می کند و باعث بهوجودآوردن پل نمکی

شکل 5ا وضعیت دقیق میانکنوهای ساختاری بین آمینواسیدهای
دمین  RBMاز دو نوج کروناو روس و  ACE2انسانی []22ا

بین لیز ن 417-و روس و آسرررپارتات 30-در  ACE2میشرررود،
درحالیکه در سررو ه "سررارس اصررلی" ،به جای لیز ن 417-ک

دو ناح یه تکراری پپت ید های ه فت تا ی  1و  2به نام های

ر شه والین ح ضور دارد که نمیتواند چنین پل نمکی را بهوجود

)Membrane-distal heptad repeat 1(HR1

و Membrane-

آورد (شرررکل  ،)4در نتی ه با تما ل کمتری به  ACE2متصرررل

) proximal heptad repeat 2 (HR2روی پروتئین  Sبرای اتصررال

می شود []12ا شکل  5نیز موقعیت سا ر آمینوا سیدهای دخیل در

به گیرنده مهم هسررتندا پس از اتصررال  RBDدر ز رواحد  S1از
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پروتئین  Sبه گیرنده  ACE2روی سلول هدف ،دمین های تکراری

با  SARS-CoVپا دارتر کندا همانطور که در شکل  7bنشان داده

هفتا ی  1و  2در ز ر وا حد  S2پروتئین  Sبا کد گر میان کنو

شده ا ست K911 ،در  SARS-CoV HR1می تواند از طر ق ک

میدهند و ک د سته شو مارپیچی ) (six-helix bundleمیلهای با

پل نمکی از فاصله  Å 2,9به  E1176در  HR2متصل شودا اگرچه،

طول  115و قطر  25آنگ سترم را می سازندا بهطوریکه سه مارپی

با جا گز نی  S929 ، Lys-Serدر  SARS-CoV-2از طر ق پیوند

در  HR1ک پیچو درهمرفته مرکزی را تشررکیل می دهد و سرره

هیدروژنی قوی از فاصررله  Å 2,4به  S1196متصررل می شررودا در

ر شته ای  HR2به شکل ناهم سو به آن می پیوندد ( شکل )6ا ا ن

 Q915 ،SARS-CoVدر دمین  HR1به دمین  HR2متصررررل

کمپلکس شرررو تا ی خیلی پا دار نیسرررت و احتمال دارد بعد از

نمی شررودا ولی ،با جا گز نی  Q-Kدر و روس جد د K933 ،در

همجو شی اولیه بخو  HR1در غ شاء گیرنده ت شکیل شود [,23

دمین  HR1به اکسرریژن کربنیل  N1172در  HR2از طر ق ک پل

]24ا

نمکی از فا صله  2,7آنگ سترم ( )Åمت صل می شود ( شکل )7bا
در  E918 ،SARS-CoVدر دمین  HR1از طر ق ک پل نمکی
ضعیف از فاصله  3,7به  R1166در دمین  HR2متصل می شودا در
 E918 ،SARS-CoV-2به  D936جهو می ابد و از طر ق ک
پل نمکی با فا صله  2,7به  R1185در دمین  HR2مت صل می شود
(شکل )7cا

شکل 6ا ساختار مارپی

شوتا ی پس از همجوشی در SARS-

]24[ CoV-2ا
در شکل سمت چپ ساختار  HR1به رنگ سبز و ساختار HR2

به رنگ آبی نشان داده شده استا شکل سمت راست ،ساختار
الکترواستاتیکی  HR1را نشان میدهد که با ساختار روبانی HR2
احاطه و آمینواسیدهای مهم در میان کنو نیز نشان داده شدهاند.

با توجه به مطالعات تعیین توالی و مقا سررره آنها ،ز رواحد  S2از
SARS-CoV-2و  SARS-CoVبرره ترتیررب بررا  %92,6و %100
ک سانی کلی در دمینهای  HR1و  HR2ب سیار حفظ شدهاندا در
ناحیه مرکزی دمین همجو شی  8 ، HR1آمینوا سید مختلف وجود
دارد که ممکن اسرررت باعث تقو ت میان کنو بین  HR1و HR2

شکل 7ا میانکنو بین  HR1و  HR2در  SARS-CoVو SARS-

شود و ساختار د سته شو مارپیچی  SARSCoV-2را در مقا سه

]24[ CoV-2ا
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شکلهای  aتا  dساختار شو مارپیچی  HR1را به رنگ سبز

تغییرات سررراختاری و روس در هنگام ،و پس از همجوشررری با

روشن در  SARS-CoV-2و سبز تیره در  SARS-CoVنشان

گیرنده در سلول میزبان

میدهدا همچنین  HR2به رنگ آبی در  SARS-CoV-2و رنگ
نارن ی در  SARS-CoVنشان داده شده است.
نقو پروتئاز سرتاسری سر ن Transmembrane TMPRSS2( 2

 )protease serine 2,در ادغام غشاهای و روس و میزبان

از سرال ها پیو ،مطالعات متعددی در ا ن زمینه روی و روس های
خانواده کرونا ان ام شده که اخیرآ نیز به طور خاص روی SARS-

 CoV-2ادامه افته استا
مطالعات ساختاری ن شان داده ا ست که ناحیه رابط در توالی HR2

در  K929 ،SARS-CoVدر  HR1به  E1163در  HR2از طر ق ک
پل نمکی از فاصررله  Å 3,2متصررل می شررود ،درحالیکه  T925در
میانکنو وارد نمی شودا اگرچه ،هنگامی که  T925به  S943جهو
ابد ،می تواند به  E1182در دمین  HR2با پیوند هیدروژنی از
فا صله  Å 2,6مت صل شود ،و  K947نیز می تواند از طر ق ک پل
نمکی از فاصررله  Å 3,0به  E1182متصررل شررود (شررکل )7dا ا ن
نتا ج بیانگر ا ن اسررت که جا گز نی های متعدد آمینواسرریدها در
دمین  HR1و روس  SARS-CoV-2می تواند میان کنو های بین
دمین های  HR1و  HR2را تقو ت کند تا سرراختار دسررته شررو

که به ساقه مارپی مت صل می شود نق شی مهم در ت شکیل د سته
شوتا ی مارپی  HR1–HR2بازی می کندا ا ن مرحله برای ورود
و روس به سلول میزبان ضروری ا ست و با پروتئینهای کالس I

همجوشرری واسررطه گری می شررودا مکانیزم همجوشرری با سرره
ز رواحدی  ، SARS-CoV S2بسیار شبیه سا ر گلیکوپروتئینهای
همجو شی کالس  Iبه نظر می ر سد []27 ,26ا شکل  8ساختار و
تغییرات بنای فضررا ی گلیکوپروتئین  SARS-CoV Sاز قبل تا بعد
از همجوشرری را نشرران می دهدا شررکل  9نیز دسررتگاه همجوشرری
 SARS-CoV S2پس از همجوشی را نشان میدهدا

مارپیچی را پا دارتر کند که ا ن احت ماالً به افزا و عفونتزا ی
و روس من ر میشودا
در و روس  ،SARS-CoV-2پروتئین  Sبا پروت ئاز های میز بان
ازجمله پروتئاز سرررتاسررری  ،TMPRSS2درمحلی بالفاصررله در
باالدسرررت پپت ید اد غامی ( ،)S2بر ده میشرررودا ا ن برش برای
فعال سازی پروتئین جهت همجوشی غشاها بهواسطه تغییرات ز اد
و برگ شتناپذ ر ساختار ف ضا ی ضروری ا ست []21ا پس از ا ن
برش ،پروتئین  Sو روس باز میشرررود و پپتید ادغامی در معرضِ
گیرنده قرار میگیردا

شکل 8ا ساختار و تغییرات بنای فضا ی گلیکوپروتئین SARS-

 CoV Sاز قبل تا بعد از همجوشی []27ا

مطالعه قبلی نشان داده ا ست که  TMPRSS2ا سا ساً در پرو ستات

aا نما و هندسی و کارتونی  SARS-CoV S2در حالت قبل

و کلیه موش بیان می شودا مطالعه با هیبر دکردن درجا ن شان داده

از همجوشی ( )PDB: 6NB6همانند آن چیزی است که در

ا ست که ا ن پروتئین در اپیتلیوم د ستگاه گوارش ،د ستگاه ادراری

شکل  5aنیز نما و داده شده استا ز رواحد  S1قبل از

تناسلی و دستگاه تنفسی جنین موش و موش بالغ نیز بیان میشودا

همجوشی ،بیرنگ نما و داده شده استا

در حالی که بیان آن در پروسرررتات ،کولون ،معده و غدد بزاقی و
بافتهای د گر انسان نیز مشاهده شده است []25ا

bا نما و هندسی و کارتونی  SARS-CoV S2در حالت بعد
از همجوشیا نما و رنگها همانند شکل  5aاستا cا
تغییرات ساختاری بخوهای  HR1و  CHدر هنگام
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همجوشی استا dا تغییرات ساختاری بخوهای BH ،UH

 N1056 ، N699 ، N691و  N1080که در منطقه نسبتاً پا دار دارای

و  SD3در هنگام فیوژن غشا یا

رشررته های  βدر اطراف پا انه  Cدر مارپی تنه مرکزی قرار دارندا
چهار جا گاه گلیکوز لهشدن د گر  N1155 ، N1140 ، N1116و
 N1176در ناحیه  HR2و منطقه اتصررال دهنده باالدسررت آن قرار
دارندا

شکل  :9نمای کلی از دستگاه همجوشی  SARS-CoV S2پس از
همجوشی []27ا
aا ک نمودار شماتیک از اکتودمین ز رواحد  S2از SARS CoVا
نواحی بیرنگ قسمت هادی را نشان میدهند که ساختار آن
تعیین نشده استا اختصارات در آن به شر ز ر است:
L linker region, UH the upstream helices, FP fusion
peptide, CR connecting region, HR heptad repeat, CH
central helix, BH β-hairpin, SD3 subdomain
 bتا eا تصاو ر کارتونی سه ز رواحدی  S2با رنگهائی همانند

آنچه در  aد ده میشودا
نقو پوشو قندی سه ز رواحدی  SARS-CoV S2در فرار از
سیستم ا منی:
گلیکوپروتئین ، Sآنتیژن اصلی تعیینشده در سطح و روس استا

شکل 10ا وضعیت واحدهای گلیکان در دستگاه همجوشی
 SARS-CoV S2در وضعیت پس از همجوشی []28ا
aا د اگرام شماتیک جا گاههای گلیکوز لهشدن در ز رواحد
SARS-CoV S2ا جا گاههای مرئی گلیکوز لهشدن  Nبا
خطوط ممتد و جا گاه نامرئی گلیکوز لهشدن  Nبا خط
چین نشان داده شده استا

کروناو روس تعداد ز ادی از گلیکانهای متصررل با پیوند  Nرا در
سطح گلیکوپروتئین  Sدارد تا د ستر سی آنتیبادیهای خنثیکننده

ت ز ه و تحلیل ها نشرران می دهد که پنج جا گاه گلیکوز له شرردن

را محدود کند و از حمله سررریسرررتم ا منی میزبان محفوظ بماندا

 N1155 ، N1140 ، N1080 ،N699و  N1176به طور کامل در

تاکنون  8مورد از  9گلیکانی که از طر ق  Nمتصرررل میشررروند،

میان  MERS ،SARSو  SARSCoV-2حفظ شررده اندا درحالیکه

شنا سا ی شده ا ستا شکل  10پراکندگی گلیکان پو شودهنده

سره جا گاه گلیکوز له شردن  N1056 ، N691و  N1116فقط بین

سطح سه ز رواحدی  SARS-CoV S2را پس از همجو شی ن شان

SARS-CoVو  SARSحفظ شررده اندا ا ن گلیکان ها سررطح در

می دهدا چهار ناحیه گلیکوز لهشررردن از طر ق  Nعبارتا ند از:

دسررترسرری از مناطق مربوط را طی انتقال از حالت پیو -به پس-
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همجو شی پنهان می کنندا بنابرا ن ،ممکن ا ست ز رواحد  S2را از
شناسا ی توسط آنتیبادی محافظت کندا ا ن مسئله ادآور گلیکان
موجود در  HCoV-NL63 S42و  HIV-1Env44است که در فرار
از سیستم ا منی با پوشاندن سطح پروتئین کمک میکندا غنیبودن
جا گاه های گلیکوز له شررردن در ناحیه  HR2و منطقه پیونددهنده
باالدست آن ،نشاندهنده اهمیت ا ن مناطق برای همجوشی غشاء
بهواسطه گلیکوپروتئین  S2استا
b-dا توز ع ال ه قندی در ز رواحد  S2در نمای جانبی ( ، )bنمای
باال ( )cو نمای پا ین ( )dنشان داده شده استا مناطق بسیار
حفاظتشده گلیکوز لهشدن در کروناو روس با کرههای آبی

توزیع بافتی گیرنده

ACE2

همانطور که در باال نیز ا شاره شد ،مطالعات بیان  ACE2در سا ر
بافتها مثل روده کوچک ،بیضه ،کلیه ،قلب ،تیروئید ،بافت چربی،
ر ه ها ،روده بزرگ ،کبد ،مثانه و غده فوق کلیه را نشان دادهاند ،که
البته خطر آلودگی آنها کسرران نیسررت و آلودگی بعضرری مثل ر ه
پرخطرتر ا ستا همچنین تفاوتی در سطح بیان  ACE2بین زن و
مرد ا بین افراد جوانتر و م سنتر در هر بافت د ده ن شده ا ست
[]30 ,29ا
سا ر گیرندههای  SARS-CoV-2در سطح سلول میزبان

روشن نشان داده شده استا جا گاههای گلیکوز لهشدن کامالً

در مطالعات اخیر نشان داده شده است که  SARS-CoV-2میتواند

محافظتشده بین  SARS-CoVو  SARS-CoV-2به صورت

از ک پروتئین غشرررا ی به نام  CD147که ک گلیکوپروتئین

کرههای زرد نشان داده شدهاند ا

سرررتاسررری غشررا ی از خانواده ا میونوگلوبولینهاسررت نیز ،برای

مکانیزم پی شنهادی فرا ند همجو شی غ شای کروناو روس تو سط

ورود به سرررلول ک مک بگیرد []13ا ب یان  CD147در با فت های

گلیکوپروتئین  Sدر  SARS-CoVبه طور شماتیک در شکل 11

توموری ،با فت های ملت هب و سرررلول های آلوده به پاتوژن ز اد

نشرران داده شررده اسررتا برش در مرز بین دو ز ر واحد  S1و S2

میشررود ،که با کاهو واکنو متقاطع ا ن سررلولها با سررلولهای

ساختار کلی سه ز رواحدی پروتئین  Sقبل از همجو شی را تغییر

طبیعی ،از آنها حفاظت میکند [ .]31نتا ج مطالعه به روش SPR

نمی دهدا اتصررال به گیرنده میزبان و شررکاف در جا گاه  S2باعث

( (Surface Plasmon Resonanceنشررران میدهد ،که میل ترکیبی

تسر ع در آزادسازی ز رواحدهای  S1می شودا تغییرات ساختاری

 CD147و دمین  RBDپروتئین  ، Sچیزی در حدود 1/85 µM

ناحیه مارپی مرکزی ،پپتید همجوشرری ( )Fusion peptide, FPرا

اسرررتا همچنین آز ما و ها نشررران دادها ند که پس از مواج هه

به درون غ شای هدف میراندا مناطق پیونددهنده باالد ست الگوی

سلولهای  Vero E6با و روس  ،SARS-CoV-2سلولها ی که از

 ،HR2آزاد می شوند و در امتداد مارپی ساقه قرار میگیرندا سپس

قبل در آنها بیان پروتئین  ،CD147مسدود شده بوده است به میزان

 HR2به ساختار HR1نزد ک می شود و ک د سته شو مارپیچی

50درصرررد کمتر از نمونه کنترل توسرررط و روس SARS-CoV-2

را ت شکیل می دهد که در نها ت باعث همجو شی غ شاها می شود

آلوده شدهاند [ ]28ا ا ن مطالعه دلیل د گری بر اهمیت ا ن گیرنده

[]27ا

در سطح سلول میزبان برای میانکنو با و روس استا
همچنین ،بررا اسرررتفرراده از هر دو روش مرردلینررگ ملکولی و
بیوانفورماتیک سرراختاری نشرران داده شررده که گلیکوپروتئین  Sدر
 SARS-CoV-2برره پروتئین Glucose Regulated Protein 78

) (GRP78نیز متصررل میشررود []32ا بررسرری هم ترازی چندگانه
شکل 11ا نما و چگونگی نزد کشدن غشاهای و روس و
میزبان ،نقو پروتئین  Sو سران ام تشکیل دسته شوتا ی و
همجوشی غشاء و روس با سلول میزبان []27ا
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توالی پروتئین  Sدر انواج کرو ناو روس و نحوه م یان کنو آن با
پروتئین  GRP78در شکل  12نشان داده شده استا
پروتئین  GRP78که نام د گر آن Binding immunoglobulin

) protein (BiPاست ،پروتئین مالزم ( )Chaperoneاصلی در پاسخ
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به پروتئین تانخورده ( )Unfolded protein responseاسرت ،وقتی

 3نما و داده شده استا در باال نواحی ساختار دوم پروتئین S

که پروتئین های تانخورده ا غلط تاخورده ت مع پیدا می کنندا در

کو د ،19-و در قسمت پائینتر سطح دردسترس (آبی ،سطح

ا ن شرررا ط GRP78 ،در لومن  ERمتصررل و سرره آنز م ( ATF6,

دردسترس؛ بنفو ،نیمهدسترس؛ و سفید نواحی پنهان) نما و داده

 )PERK, and IRE1دخیل در مرگ سرررلولی ا تما ز را غیرفعال

شده استا چهار ناحیه پروتئین  Sبا سا ه سبز ( ،)Iآبی (،)II

می ک ندا اگر غل ظت پروتئین های تانخورده خیلی ز اد باشرررد،

ارغوانی ( )IIIو قرمز ( )IVنشان داده شدهاندا تطابق ساختاری

 GRP78ا ن آنز مها را آزاد و فعال می کندا نتی ه آن مهار ساخت

پروتئین  Sدر سارس اصلی و کو د 19-نشاندهنده RMSD

پروتئین و تاخوردگی م دد پروتئین ها خوا هد بودا در تنو ها،

حدود  0/284آنگستروم و کسانی توالیها حدود  77/38درصد

بیان  GRP78ز اد می شررود که امکان فرار آن از  ERو حضررور در

بودا ) (Bمدل ساختاری گلیکوپروتئین  Sبه شکل سه ز رواحدی

غ شای سلول را فراهم می کندا وقتی  GRP78وارد غ شاء شد ،از

مشابها دو زن یره  Aسبز و  Bفیروزهای ساختار بسته دارندا در-

طر ق دمین اتصررال به سرروبسررترا ( Substrate-binding domain,

حالیکه زن یره  Cبه رنگ بنفو ،ساختار باز دارد که آن را قادر

 )SBDمیتواند به و روس متصل شود و واسطه انتقال آن به داخل

میکند گیرنده روی سلول میزبان شناسائی میکندا بیان شده که
ناحیه  IVدر پروتئین  )C4 80-C4 88( Sجا گاه شناسائی GRP78

سلول باشد []32ا

در سطح سلول است ،که در سمت راست باال بزرگتر و به
صورت کارتونی نما و داده شده استا

سرنوشت ویروس پس از ورود به سلول میزبان
همانطور که در شکل  13ن شان داده شده ا ست ،و روس پس از
ورود به سررلول میزبان  RNAخود را به داخل سررلول آزاد کرده و
سلول را م بور میکند تا نسخههای بیشتری از و روس را تولید و
Sequence Identity = 77.38%

منتشررر کند که باعث میشررود میزبان بیشررتر آلوده شررود []21ا در

RMSD = 0.284 Å

ند
نتی ه ،ورود کروناو روس به سرررلول های در معرض ،ک فرا A
A
پروتئولیزی
پیچیده اسرررت که به اقدام هماهنگ گیرنده و پردازش

پروتئین  S2برای همجوشی سلول -و روس نیاز دارد []13ا
به طور کلی ،مراحل ورود و تکثیر و روس در سرررلول میزبان را
میتوان به شو مرحله تقسیم کرد []33ا
1ا همجوشرری غشرراهای و روس و سررلول میزبان از طر ق گیرنده
خاصا سرررپس اندوسررریتوز وابسرررته به گیرنده که به ا ن ترتیب
B

شکل 12ا بررسی همترازی چندگانه توالی پروتئینهای  Sدر انواج
و روسهای سارس و ساختار سهزن یرهای پروتئین  Sدر کو د-
]32[ 19ا
()A

تراز توالی چندگانه تمام پروتئینهای  Sدر سوشهای

مختلف کروناو روس که تاکنون گزارش شده استا همترازی با
استفاده از وب سرور کالستال امگا ان ام و با نرمافزار ای اسپر پت
پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

و روس وارد سلول میزبان میشودا
2ا ترجمرره  RNAو روس و بیرران پروتئینهررای آن توسرررط
ر بوزومهای سلول میزبانا
3ا پروتئولیز پروتئینها و پپتیدهای ساختهشدها
4ا ترجمه و همانندسازی RNAا
 -5بستهبندی م دد پروتئینها و ماده ژنتیکی و روسا
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 -6رهاسازی و روس جد د با مکانیزم اگزوسیتوز به خارج سلولا

مهارکننده های فعالیت  RdRpهسررتندا پروتئینهای سرراختاری و
غیر ساختاری از جمله پروتئینهای نوکلئوکپ سید به صورت تحت
ژنومی  RNAsبیان میشررروندا سرررالمکتین هم بهعنوان مهارکننده
فعالیت هلیکاز پیشررنهاد شررده اسررت و رزوراترول نیز که از انگور
قرمز به د ست آمده ا ست احتماال سنتز  mRNAو رو سی ،و بیان
پروتئین های نوکلئوکپسررر ید را م هار میک ندا ت مع و جوا نهزدن
پروتئینهای و رو سی و نوکلئوکپ سید در غ شاهای اندوپال سمیک
رتیکولوم ( ،)ERبخو های مابین -ERگلژی ( )ERGICا در
کمپلکس گلژی اتفرراق می افترردا درنهررا ررت ،و ر ون جررد ررد
 SARSCoV-2از طر ق اگزوسیتوز رها میشودا

شکل 13ا چرخه حیات کو د 19-در میزبانا اتصال ،ورود و
چرخه همانندسازی  SARS-CoV-2در سلولهای اپی تلیال و اثر
مواد ضدو روس []34ا
همانطور که در شکل  13نشان داده شده است ،اتصال پروتئین S

از و روس به آنز م  ACE2باعث اندوسررریتوز و روس به درون
سررلول میزبان میشررودا ورود به سررلول به اتصررال پروتئین  Sبه
گیرندههای سلولی و عملکرد سر ن پروتئاز تراغشا ی TMPRSS2

ب ستگی داردا سفارانتین که ک  ACE2نوترکیب ان سانی ا ست و
کاموسررتال مسرریالت مهارکننده های ورود و روس هسررتند که از
اتصرررال پروتئین  Sبه  ACE2و آ غاز ورود مان عت میک ندا در
مرحله پوشو ،و ر ون توسط مکانیزم اندوسیتوز وابسته به گیرنده
که با  pHپائین اندوزوم همجوشرری غشرراهای و روس و اندوزوم
شرروج میشرود و سرپس تک-رشرته  RNAدر سریتوپالسرم آزاد
میشررودا آربیدل مهارکننده همجوشرری غشررای و روس و سررلول
میزبان اسرررتا کلراکو ن ،هیدروکسررری کلراکو ن و مفلوکو ن با
ا سیدی شدن اندوزوم و رها شدن ماده ژنتیکی تداخل دارندا به نظر
می رسرررید که ا ن داروها در درمان کو د 19-مؤثر باشرررند ،ولی
آزما وهای بالینی ا ن فر ضیه را ثابت نکردا ن سخهبرداری از ژنوم
و روس توسط  RdRpو ت ز ه پروتئولیزی پلی پروتئین رپلیکاز و
سررپس پردازش پروتئین های ترجمهشررده صررورت ان ام می گیردا
لوپی ناو ر و ر تا ناو ر مانع پروتئولیز ،ر مدسررریو ر و فاو پیراو ر
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داروهای پیشنهادی بر اساس مکانیزم عمل ویروس
کوید19-
به خاطر اهم یت ح یاتی گلیکوپروتئین  Sدر انت قال و روس ،ا ن
گلیکوپروتئین هدفی مهم برای خنثیشرردن توسررط آنتی بادی ها و
هدف ا صلی برای طراحی و تو سعه دارو علیه ا ن و روس ا ست
[]35 ,7ا آنتی بادی ها و ملکول های کوچک علیه هر دو ز رواحد
 S1و  S2بهمنظور مهار ورود ا ن و روس به سررلول میزبان مطالعه
و گزارش شررده اند []39-35ا به خاطر درصررد کسررانی ز اد بین
توالی آمینواسیدی در ز رواحد  S2کروناو روسها ،به نظر میرسد
که پیشنهاد درمان اختصاصی براساس ا ن ز رواحد ( S2-specific

 )therapiesبرای درمان محدوده وسیعتری از عفونتهای و روسی
مؤثر باشد []40 ,38ا
برخی از ا ن داروها و با تأکید برمکانیزم عمل در شکل  13ن شان
داده شدا ا ن داروها بهطور اخت صا صی مرحله خا صی از ورود،
تکثیر و عفونت زا ی آن را هدف قرار میدهد و مهار می کنندا به
هر حال ،بهرغم اسرررتفاده از دسرررته وسررریعی از داروها که به نظر
می رسرید بتوانند مفید باشرند ،هنوز داروی مؤثری برای ازبینبردن
کو د 19-شررناخته نشررده اسررتا بنابرا ن ،با توجه به اهمیت مواد
طبیعی ،و داروها ی که برا ساس طب سنتی بهعنوان درمان مکمل
ا مؤثر در پیشگیری از کو د 19-مطر شدهاند ،در ا ن ا به برخی
از ا ن ترکیبات طبیعی را که بر اسررراس مکانیزم عمل ا تأثیرات
ساختاری مفید به نظر میرسند ،معرفی میکنیما
Pathobiology Research
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جستجو در مواد فعال طبیعی به منظور مهار کوید19-
افتن ترکیب طبیعی با خاصیت ضدو روسی موثر در میان انبوهی
از ترکیبات و عصارههای موثر گیاهی /طبیعی همانند افتن سوزن

به آسیب ر وی شناختهشده من ر است ،بنابرا ن بررسی نقو
مهارکننده های روکیناز در عفونت و روسی کو د 19-پیشنهاد شده
است []53ا

در انبار کاه استا با ا ن حال ،در مدت زمانی که از ظهور انواج

بهه نقو لیپیدها که در ساختار غشای ا ن و روس دخیل هستند و

کروناو روس میگذرد ،مطالعات متعددی به منظور غربالگری

در اتصال آن به سلول میزبان اهمیت دارند ،نیز توجه شده و نیز

ترکیبات طبیعی با استفاده از مدلسازی را انهای [ ]45-41ا

پیشنهاد شده که با کاهو سنتز آنها شا د بتوان ساخت و روس

آزما وهای ت ربی روی مدلهای حیوانی و حتی انسان ان ام و

جد د را مهار کرد []54ا به نقو استاتینها نیز که مهارکننده سنتز

گزارش شده استا به طور معمول ،در مدلهای را انهای انرژی آزاد

کلسترول هستند در مهار تکثیر ا ن و روس توجه و پیشنهاد بررسی

اتصال بین لیگاند و گیرنده را بررسی و تعیین میکنند []46ا انرژی

اثر مهاری آن بر مو د 19-داده شده است []55ا

آزاد اتصال کمتر ،پیوند قویتر بین لیگاند و گیرنده را نشان میدهد.

با توجه به ا نکه بیماران مبتال به کو د 19-تب و درد ز ادی دارند،

اگرچه بهدستآوردن نتا ج نامتناقض و تکرارپذ ر از طر ق روش-
های مختلف مدلسازی چالو برانگیز است ،با وجود ا ن ،مدل-

معموالً مصرف استامینوفن برای ا شان ت و ز میشودا از عوارض
مصرف درازمدت استامینوفن نیز مشکالت انعقادی و خونر زی

سازی را انهای امکان مقا سه تما ل نسبی اتصال تعدادی از ملکول-

مغزی عنوان شده استا مکانیزم ا ن اثر ،مهار آنز م و تامین K

ها با گیرنده مورد نظر را فراهم میکند []47ا در ا ن روشها ،عالوه

اپوکسیدردوکتاز توسط استامینوفن و متابولیت اصلی آن استا

بر کاهو هز نههای آزما وهای ت ربی و مدت زمان غربالگری

اخیراً ،در ک مطالعه بیوانفورماتیکی ،ما میانکنو ا ن آنز م را با

فیز کی (واقعی) تعداد ز ادی از ترکیبات ا عصارههای گیاهی

استامینوفن ،متابولیت اصلی آن ،و ان-استیل سیستئین بررسی

بررسی میشوند؛ که سرعت و تطبیقپذ ری آن ممکن است برای

کرد ما نتا ج نشان داد که متابولیت اصلی استامینوفن و ان-استیل

پیداکردن سر ع ک مهارکننده قوی و روس  SARS-CoV-2با

سیستئین قو ا به آنز م متصل میشوند و عملکرد و تامین  Kدر

ارزش باشد []48ا پروتئینهای هدف در ساختار ا ن و روس که

ممانعت از خونر زی را مهار میکنندا بنابرا ن ،مصرف درازمدت

برای ا ن مطالعات انتخاب شدهاند ،بیشتر پروتئین  RNA ،Sپلیمراز

استامینوفن در بیماران کو د 19-بهعنوان مکانیزمی برای عوارض و

وابسته به  RNAا  ،RdRpپروتئاز شبه کیموتر پسین (3-)3CLpro

مشکالت انعقادی و خونر زی در ا ن بیماران پیشنهاد شد []56ا

Chymotrypsin-like cysteine proteaseو پروتئاز شبه پاپائین
( )PLproبودهاندا معموالً ،ترکیباتی که از طر ق ا ن روش مشخک
میشوند ،میتوانند با استفاده از روشهای آزما شگاهی مبتنی بر
سلول ،برای بررسی اثرات برونتنی و سمیت ،قبل از آزما وهای
حیوانی و بالینی ارز ابی بیشتیر شوندا

النگ و همکاران در سال  83 ،2020ترکیبی از داروهای سنتی چینی
را که در برابر  RdRpدر کو د 19-فعالیت دارند غربالگری کردندا
از بین ا ن ترکیبات ،تیفالو ن ( )Theaflavinکه ک آنتی اکسیدان
پلیفنلی است ،بهعنوان مهارکننده بالقوه پیشنهاد شد []57ا به همین
ترتیب ،ژانگ و همکاران در سال  2020تقر باً  115ترکیب موجود

شا ان ذکر است که  ]49[ 3CLproو  ]52-50[ PLproآنز مها ی از

در داروهای سنتی چینی را غربالگری و  13مورد را برای مطالعات

خانواده سیستئین پروتئازها در ا ن و روس هستند که همانندسازی

بیشتر مشخک کردند []45ا تعدادی از ا ن ترکیبات پلیفنلی/

آن را کنترل میکنند و برای چرخه حیات آن ضروری هستندا

فالونوئیدی مانند کوئرستین ) (Quercetinو کمفرول

بنابرا ن ،ا ن پروتئازها هدفی برای روشهای درمانی  SARSو

) (Kaempferolکه در بیماریهای د گر هم توجه ز ادی به آنها

 MERSو همچنین کو د19-هستند ،تا با مهار آنها بتوان جلوی

شده بود [ ]60-58در ا ن ا نیز به آنها توجه شدا پاندی و همکاران

تکثیر ا ن و روسها را گرفتا با توجه به ا نکه نقو آنز م روکیناز

نیز در سال  2020با استفاده از مطالعات داکینگ و اندازهگیری

) (Rho kinaseو مسیر سیگنالینگ رو /راک در عفونتهای و روسی

انرژی آزاد ،میان کنو پروتئین Sرا با فالونوئیدها و ترکیبات غیر

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی
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فالونوئیدی گیاهی بررسی کردند و نشان دادند که فیستین )(Fisetin

 scipionumو سیر افت می شود []66ا سوتالر ن از گیاه ب شقابی

 ،کوئرستین و کمفرول تما ل ز ادی برای اتصال به ا ن پروتئین و

ا قاشررقک ) (Scutellaria baicalensisکه به آن اسررکالکپ چینی

مهار احتمالی و روس دارند []61ا در همین سال نقو مهاری دسته-

) (Chinese Skullcapهم می گو ند ،جداسرررازی میشرررود که به

ای از مواد شیمیا یگیاهی ) (Phytochemicalبر پروتئاز اصلی

صررورت سررنتی عالوه بر اسررتفادههای د گر ،در درمان التهاب و

)Main protease (Mproکو د 19-بررسی شدا نتا ج نشان داد که

عفونتهای تنفسی ا ستفاده می شود []67ا ا ن مطالعه نشان داد که

اورسلیک اسید ) ، (Ursolic acidکارواکرال ) (Carvacrolو

هر دو ا ن ترکیبات از فعالیت آنز م هلیکاز )nsP13( SARS-CoV

اولئنولیک اسید ) (Oleanolic acidمیتوانند مهارکنندههای ا ن

از طر ق مهار فعالیت  ATPaseعمل میکنند و مسررتقیماً ا ن آنز م

پروتئاز باشند []62ا همچنین مطالعات داکینگ ) (Dockingبرای

را مهار نمیکنندا

ترکیبات د گری با فعالیت بالقوه ضدو روسی مانند ساباد نین
) (Sabadinineو اورانتیامید ) (Aurantiamideبهمنظور بررسی
میانکنو با پروتئینهای کلیدی در مهار و روس  SARSبررسی
شد []44 ,43 ,41ا
در مطالعه د گری در سال  2005بیو از  200عصاره اتانول /

بهطور کلی ،فرآوردههای گیاهی /طبیعی دارای خاصیت
ضدو روسی علیه ا ن خانواده از و روسها را میتوان به چند دسته
ز ر تقسیم بندی کرد ،که عبارتاند از:

کلروفرم گیاهان دارو ی چینی را بررسی شد و تنها چهار مورد

پلیفنلها /فالونوئیدها

( Pyrrosia lingua ،Artemista annua ،Lycoris radiataو

همانطور که در باال نیز اشاره شد ،پلیفنلها خانوادهای از مواد

 )Lindera aggregateبا فعالیت ضدو روسی متوسط تا ز اد
شناسا ی شدندا از ا ن تعداد ،ترکیب لیکور ن ) (Lycorineاز ک
گونه گیاهی ( )L. radiataبهعنوان ک داروی بالقوه و کاند دای
ترکیب ضدو روس  SARS-CoVمشخک شدا اثر ضد و روسی
لیکور ن بسیار باال بود (دارای  15/7 ± 1/2 EC50نانومول) []63ا
البته لیکور ن میتواند در مقاد ر دوز کم (حدود  1میلیگرم در
کیلوگرم در سگها) اثرات سمی ا اد کند []64ا ازا نرو ،احتیاط
بیشتر برای توسعه ا ن ترکیب بهعنوان داروی کاند دای ضدو روس
الزم استا
و و همکاران در سررال  2012فعالیت ک کتابخانه متشررکل از 64
ترکیب طبیعی را در برابر آنز م هلیکاز و روس  ،SARS-CoVکه
در تکثیر ژنوم و روسرری ،رونو سرری و ترجمه نقو کلیدی دارد،
بررسرری کردندا ترکیبات پلی فنولی سرروتالر ن) (Scutellareinو
ما ر ستین ) (Myricetinبهعنوان مؤثرتر ن ترکیبات ضدو روس (با
مقاد ر  IC50به ترتیب  2/71 ± 0/19و  )0/86 ± 0/48مشرررخک
شدا ا ن ترکیبات روی سلولهای طبیعی اپیتلیال پ ستان تأثیری
نداشررتندا ما رسررتین با غلظت باال در میوههای مانند زغال اخته
) ]65[ (Cranberryو همچنین در گیرراهررانی مرراننررد Calamus
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مؤثره جداشده از گیاهان دارو ی با فعالیت ضدو روسی هستند
(شکل )1ا برای مثال  IC50کوئرستین علیه  SARS-CoVبرابر 3/2
 8/6 ±میکروموالر و مهارکننده  PLproاست []68ا کوئرستین ک
فالونوئید است که در بسیاری از غذاها و به مقدار ز اد در انواج
توتها و گیاهان خاص افت میشود []70 ,69ا همچنین ،شباهت
ساختاری دو ترکیب میرستین و سوتالر ن عامل فعالیت و و ژگی
مهارکنندگی آنها در برابر آنز م هلیکاز در  SARS-CoVاست []71ا
عصاره اتانولی بهدستآمده از دانههای بابچی ا باکوچی
) (Psoralea corylifoliaحاوی ترکیبات پلیفنلی است که فعالیت
ز ستی علیه  SARS-CoV PLproدارد []72ا عالوه برا ن ،شو
ترکیب شیمیا ی گیاهی جداشده از عصاره اتانولی که بهعنوان
باواچینین

()Bavachinin

،

نئوباوا سوفالون

) ،(Neobavaisoflavoneا زوباواچالکون )-4 ، (Isobavachalcone
اومتیل باواچالکون ، (4′-O-(Methylbavachalconeسورالید ن
) (Psoralidinو کور لیفول  )Corylifol A) Aدارای فعالیت
ضدو روسی با مقاد ر ( IC50بین  4/2 – 38/4میکرومول) هستندا
ا زوباواچالکون و سورالید ن بیشتر ن فعالیت ضد و روس را نشان
دادند ،و مخلوط هر دو ا نها ،مهارکننده برگشتپذ ر  PLproاز طر ق
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مکانیسم نوج  ،Iعنی ترجیحاً اتصال به آنز م آزاد بهجای کمپلکس

مطالعه ان امشده ،در  %50موارد در روشهای استخراج مواد فعال

آنز م-سوبسترا ،عمل میکند []72ا

ضدکروناو روس از اتانول ا ترکیب اتانول/آب استفاده شده استا

همچنین ،پلیفنلهای موجود در چای و سا ر گیاهان دارو ی در
مهار ا ن و روس مؤثر تشخیک داده شد و مکانیزم اثر آنها مهار
پروتئازاصلی ) (Mproبیان شده است []77-73ا

به دنبال آن ،متانول ا ترکیب متانول/آب ( )%27بیشتر ن مورد را
داشته استا بیشتر از  %17از مقاالت از روشی استفاده کردهاند که
استخراج ماده فعال فقط با آب ان ام شده و فقط در سه مقاله از
حاللهای نسبتاً غیرقطبی (دیآمینوپروپان ،کلروفرم و استون)
استفاده کردهاندا ا ن افته با تحقیقات گستردهای که نشان میدهد

لکتینها

عصارههای نسبتاً قطبی عموماً سطحی باالتر از ترکیبات فعال ز ستی
و آنتیمیکروبی را در مقا سه با حاللهای غیرقطبی در خود حل

لکتینهای گیاهی ،پروتئینها ی هستند که میتوانند به طور

میکنند ،هماهنگی دارد []86-84ا ا ن افتهها ممکن است نشان-

مشخک و برگشتپذ ر به گروههای کربوهیدرات متصل شوند

دهنده افزا و فعالیت ز ستی ترکیبات گلیکوز له بسیار قطبی باشد

[]78ا ا نها گروهی از مواد مؤثره طبیعی هستند که ممکن است

که با تفاوت ز اد در فعالیت آنتیو روسی مشاهده شده میان

 SARS-CoVرا مهار کنندا لکتینها فعالیت خوبی علیه و روس-

کوئرستین و کوئرستین-7-رامنوز د تطابق دارد []87ا

ها ی مانند و روس آنفلوآنزا ،و روس تبخال سیمپلکس (Herpes

) ]79[ simplex virusو همچنین و روس ابوال نشان دادهاند [,80
]81ا نکته مهم ،افزا و سطح پالسما ی لکتین متصل به مانوز
نوترکیب انسانی در موشها است که ا ن امکان را فراهم کرده که
موش در برابر عفونت کشنده و روس ابوال زنده بماند []81ا
کیارتس و همکاران [ ]82فعالیت طیف گستردهای از لکتینهای
گیاهی (در م موج  33مورد) را در برابر  SARS-CoVبا استفاده از
اثر سیتوپاتی ) (CPE assayبررسی کردند و مقدار ± 0/08 EC50
 0/45میکروگرم/میلیلیتر را برای لیکور س راد اتا افتندا اگرچه
مکانیسم دقیق عمل آن مشخک نشده است ،اما فعالیت آن در
مرحله اتصال و روس ا در پا ان چرخه آلودگی و روسی به-عنوان
محتملتر ن عملکرد ا ن ترکیب فرض شدا در آزما وهای بالینی،
د گر لکتینها سطح تحمل منطقی و خوبی در برابر و روس از خود
نشان دادند []83ا از ا نرو ،با آزما وهای بیشتر ،ممکن است ا ن
ترکیبات را مؤثرتر ن کالسهای مشتقات طبیعی در درمان SARS-

 CoV-2و عفونتهای د گر خانواده کروناو روس افتا

شکل  14ا ساختار برخی ترکیبات طبیعی که فعالیت ضدو روسی
مناسبی از خود نشان دادهاندا ( )1کوئرستین ( )2کوئرستین-7-
رامنوز د ( )3ما رستین ( )4سورالید ن ( )5اسید کافئیک ()6
تر پتانتر ن ( )7ال کور ن ( )8اسکاتالر ن ( )9سیلوسترول ()10
سا کوساپونین ( )11ا زوباواچالکون []88ا

ترکیبات قطبی

اهمیت سویههای ویروسی

مهار کروناو روس با استفاده از ترکیبات شیمیا ی قطبی که برخی

همانطور که در بخوهای قبلی نیز اشاره شد ،تفاوت در اثربخشی

از آنها در شکل  14نما و داده شد ،نیز گزارش شده استا از 30

درمان ها ،بهو ژه درمان های طبیعی بین گونه/سرررو ه های مختلف

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

دوره  ،23ویژهنامه ،زمستان 1399

 71سیده زهرا بطحائی و همکاران

کروناو روس مشرراهده شررده که دلیل آن تفاوت های سرراختاری

د گری از آنتیو روس های مهم هسرررت ندا برای م ثال ،عصررراره

آنهاسرررتا برای مثال پارک و همکارانو [ ]68در افتند که ترکیب

 Cinnamomo sp.مسرریر اندوسرریتوز وابسررته به کالتر ن را مهار

-3(-3متیلبوت-2-انیل) 3،4،7-تری هیدروکسررریل فالوان که از

میکند ،بنابرا ن از ورود و روس به سلول میزبان جلوگیری میکند

 Broussonetia papyriferaجدا سازی شده ا ست ،به خوبی PLpro

[ ]91ا د گر ترکیبات آنتی و روس که سررلول میزبان را هدف قرار

را در  ( SARS-CoVبا  IC50برابر  3/7 ± 1/6میکروموالر) م هار

میدهند ممکن ا ست پا سخ سی ستم ا منی را تحر ک کنند []92ا

میکند در صورتی که عملکرد خوبی در برابر  MERS-CoVندا شته

م طال عات وسررریع تری در ا ن زمی نه به طر ق تئوری ا ت ر به

ا ستا متقابال ،ترکیبات پلیفنلی کاز نول و برو سوچالکون  Aجدا

آزما شگاهی در جر ان استا

شده از گونههای م شابه ،اثربخ شی بهتری در مقابل  PLproو روس
 MERS-CoVداشرررته اندا به همین ترتیب ،اوکفی و همکاران در
سررال  2010در افتند که اثربخشرری ترکیبات گر فیسررین در مقابل

نتیجهگیری

 SARS-CoVبرای سرررو ه های  Urbaniو  Tor-IIباالتر ن میزان

سو ههای کروناو روس م سئول عوارض شد د بیماری در دامنه

( EC50برابر  0/61میکروگرم /میلی لیتر) و برای سرررو ه کمتر ن

وسررریعی از حیوانات اهلی و خانگی اسرررت ولی و روس جد د

میزان  EC50( Frankبرابر  1/19میکروگرم/میلی لیتر) بوده اسررتا

 SARS-CoV-2ا پدمی جهانی پیدا کرده و نهتنها باعث مرگ ومیر

گر فی سین از ک نوج جلبک) (Griffithsia spجدا سازی شده و

ب سیار ز ادی در ب سیاری از ک شورها شده ،بلکه به سقوط عمده

ک لکتین دارای سه دمین اتصالی به کربوهیدرات بزرگ است که

اقتصاد جهانی نیز من ر شده استا طبیعت ژنتیکی کروناو روس با

به صورت ک مثلث جهتگیری کرده ا ست و اتصال چندتا ی را

انطباق و جهوهای ز اد همراه ا ست ،که چالو ز ادی در تو سعه

برای ا ن ترک یب امکان پذ ر کرده اسرررت []89ا اگرچه ،دل یل ا ن

و تولید واکسرررن ،دارو ا عوامل درمانی جد د ا اد می کندا از

تفاوتها توسررط ا ن گروه تحقیقاتی مشررخک نشررده ،اما ممکن

ا نرو ،شررر نا خت م کانیزم ع مل ا ن و روس ،گیر نده های آن و

اسررررت به دل یل ت فاوت ژنومی و در نتی ه ت فاوت در توالی

بافت های درگیر با آن ،کمک بسررریار ز ادی در جهت کاوش و

آمینواسیدهای پروتئینهای  sبین سو ههای  SARS-CoVباشد که

پیگیری روش های جا گز ن برای کنترل ا ن و روس خواهد بودا

من ر به میان کنو چندگانه با دمینهای اتصرررالی به کربوهیدرات

ا ن و روس عملکرد بسررریار پیچیده ای داردا نهتنها میتواند به

می شود و در نها ت تما ل متفاوتی برای ات صال به پروتئینهای s

آنز م تبد لکننده آنژ وتان سین بهعنوان ک گیرنده سطحی حا ضر

را در پی خوا هد داشرررتا با ا ن وجود ا ن م طال عات ،اهم یت

در چند ن بافت متصررل بشررود ،بلکه از طر ق اتصررال به سررا ر

آزما وهای برون تنی درمانهای بالقوه طبیعی (گیاهی) را بر روی

پروتئینها و گیرندههای سطح سلولی مثل  CD147ا  GRP78نیز

 SARS-CoVپیو از آزما وهای حیوانی و بالینی نشرران میدهد

میتواند عمل کندا بنابرا ن مطالعات بیشتری برای بررسی ساختار

[]88ا

و م کانیزم ع مل آن ،ج هت طراحی و سرررا خت داروی مؤثر و

اکثر ت ترکیبات طبیعی در ا ن مطالعه مروری ،ترکیباتی بودند که
مسررتقیماً خاصرریت ضرردو روسرری دارند و از طر ق مهار مسررتقیم
و روس ،مانند مهار پروتئازها ا پروتئینهای  sعمل میکنندا برای
مثال ،سرریلوسررترول از تکثیر و روس از طر ق مهار اختصرراصرری
 RNAهلیکاز بهعنوان بخ شی از پروتئین  eIF4Aجلوگیری میکند
[ ،]90درحالیکه گر فی سین م ستقیماً به پروتئین  Sمیچ سبد و از
ورود و روس به سلول میزبان جلوگیری میکند []89ا با ا ن حال،
ترکیبات ضرردو روسرری که میزبان را هدف قرار میدهند ،دسررته
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اختصرراصرری مورد نیاز هسررتا بر اسرراس شررناختی که تاکنون
بهد ستآمده ،داروها ی پی شنهاد شدهاند که متأ سفانه برخی از آنها
اثر چندانی در کنترل بیماری کو د 19-نداشرررتند و هنوز داروی
کامال مؤثری برای کنترل کامل ورود ،تکثیر ا روند خروج آن از
سلول و جلوگیری از عفونتزا ی آن شناخته نشده استا ترکیبات
طبیعی ،بهو ژه مواد مؤثره گیاهی که بر طیف وسیعی از پاتوژنهای
و روسررری اثر دارند ،می توانند بر ا ن و روس نیز مؤثر باشرررندا
بنابرا ن ،مطالعات و سیعی برای ا ستفاده از ترکیبات طبیعی /گیاهی
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