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چكيده:
در دنیــاى امــروزى کــه بــا تﻬدیــد عوامــل بیﻤــارىزا مواﺟــه اســت ،انﺴــانﻫا ناچــار بــه کشــﻒ راهحلﻫــاى نویــﻦ
در مقابلــه بــا ایــﻦ عوامــل ﻫﺴــتند SARS-CoV-2 .یکــﻰ از ﺟدیدتریــﻦ عوامــل تﻬدیدکننــده نﺴــل بشــر ﻫﺴــتند کــه
ﺟﻬﺶﻫــاى رخداده در آن ســبﺐ افزایــﺶ شــیوع بیﻤــارى کرونــا شــده اســت .در  11مــارس  ،2020ســازمان بﻬداشــت
ﺟﻬانــﻰ ( ،)WHOشــیوع ویــروس کرونــا را یــک بیﻤــارى پاندمــﻰ معرفــﻰ کــرد .یکــﻰ از اﻫــداف مــورد مطالعــه ویــروس
شناســان بیﻦالﻤللــﻰ ،شناســایﻰ ســازوکارﻫاى مقاومــت بــدن انﺴــان در برابــر ویــروس و اســتﻔاده از آن ســازوکارﻫا
در راســتاى درمــان و یــا پیشــﮕیرى از بیﻤــارى کرونــا اســت .حــال در ﺻــورت عــدم وﺟــود واکﺴــﻦ مناســﺐ؛ شــاید
بتــوان از طریــﻖ مطالعــه دقیــﻖ سیﺴــتﻢ ایﻤنــﻰ افــراد بﻬبودیافتــه ،پادتﻦﻫــاى مشــابﻬﻰ را ﺟداســازى نﻤــود کــه بــه
عﻀلــه تزریــﻖ و موﺟــﺐ افزایــﺶ ناﮔﻬانــﻰ میلیونﻫــا پادتــﻦ تولیــدى شــد .بــروز بــدون عالمــت کرونــا ویــروس در
افــراد مﻤکــﻦ اســت ســبﺐ ایﺠــاد یــک مﺴــﺌله مﻬــﻢ بﻬداشــت عﻤومــﻰ شــود .سﻰتﻰاســکﻦ روش بﺴــیار مناســبﻰ
در تشــﺨیﺺ بیﻤــاران مبتــال بــه پنومونــﻰ ناشــﻰ از کرونــا ویــروس ﺟدیــد اســت .انﺠــام تﺼویربــردارى ســﻰتﻰ
در اســرع وقــت بــراى بیﻤــارى کــه اولیــﻦ عالمــت او تــﺐ بــوده ﺿــرورى اســت .در ایــﻦ مقالــه ســاﺧتار و عﻤلکــرد
ویــروس ،ﺟﻬــﺶ ،مﺴــیرﻫاى انتقــال ویــروس ،عالﺋــﻢ بیﻤــارى ،تشــﺨیﺺ آزمایشــﮕاﻫﻰ ،تﻔﺴــیر آزمایــﺶ کوویــد،19-
پیشــﮕیرى ،ﺟدیدتریــﻦ ﮔزینهﻫــاى درمانــﻰ و آﺧریــﻦ آمــار مبتالیــان در ﺟﻬــان مــورد بررســﻰ قــرار مﻰﮔیــرد.
واژههاي كليدي :کووید ،19-سارس کووید ،2-پاندمی.

15

-----سال دهم -ویژه نامه
-----پاییز1400
------

دوفصلنامه علمی پژوهشی

Review of the Causes of Incidence, Transmission, and Clinical Symptoms of Coronary
Pandemic: An Unknown Crisis in the World

Abstract

In today›s world threatened by pathogens, humans are forced to discover new solutions to these
pathogens. SARS-CoV-2 is one of the newest threats to the human race, which has increased the
incidence of coronary heart disease due to mutations in it. On March 11, 2020, the World Health
Organization (WHO) declared the outbreak of corona virus as a pandemic disease. One of the
goals of international virologists is to identify the mechanisms of resistance of the human body to
the virus and to use these mechanisms to treat or prevent coronary heart disease. That is, even if
we do not know what the right vaccine is, perhaps by carefully studying the immune systems of
people who have improved, we can create similar antibodies that are injected into a muscle and
increase the number of antibodies produced by millions at a time. Asymptomatic outbreaks of
coronavirus in individuals may pose an important public health problem. CT scans are a great way
to diagnose patients with the new coronavirus pneumonia. For a patient whose first symptom is
fever, CT imaging is necessary as soon as possible. This article examines the structure and function
of the virus, mutations, routes of transmission, symptoms, laboratory diagnosis, interpretation of
the COVID-19 test, prevention, the latest treatment options, and the latest statistics on the number
of cases worldwide.
Keywords: SARS-CoV2- COVID19- Pandemic.

مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
کرونــا یــک بحــران ناشــناخته در جهــان  -محدثــه الریپــور

Mehran Abdolahi1, Mohaddeseh Larypoor*2

A

که منﺠر به انتقالﺶ به بدن انﺴان مﻰشود .ﻫﻤﭽنیﻦ

مقدمه
ویروس کرونا طیﻒ ﮔﺴتردهاى از بیﻤارىﻫاى
ﺧﻔیﻒ تا شدید روده ،تنﻔس و نﻈاممند را در حیوانات
اﻫلﻰ ،وحشﻰ ،طیور و ﺟوندﮔان ایﺠاد مﻰکند و سبﺐ
سرماﺧوردﮔﻰ (ذاتالریه) در انﺴان نیز ﻫﺴت .در حال
حاﺿر با کشﻒ  ،SARS-CoV-2ﻫﻔت ویروس کرونا
وﺟود دارد .آنﻫایﻰ که باعﺚ بیﻤارىﻫاى ﺧﻔیﻒ
مﻰشوند شامل ، 43OC ، E229HCoV :و  1HKUﻫﺴتند
که بهطورمعﻤول عالﺋﻢ سرماﺧوردﮔﻰ را در افرادى با
نقﺺ ایﻤنﻰ ایﺠاد مﻰکنند و ﮔونهﻫاى بیﻤارىزاى
ویروس کرونا ویروس سندرم تنﻔﺴﻰ ﺧاورمیانه
( ،)MERS-CoVویروس کرونا ویروس سندرم تنﻔﺴﻰ
حاد ( )SARS-CoVو  SARS-CoV-2کرونا ویروسﻫا
(راسته  ،Nidoviralesﺧانواده

Coronaviridae

و زیر

ﺧانواده  )Orthocoronavirinaeﻫﺴتند که بﺴیارى از
16

-----سال دهم -ویژه نامه
-----پاییز1400
------

دوفصلنامه علمی پژوهشی

مردم را در اغلﺐ کشورﻫاى ﺟﻬان به کام مرگ کشانده
است ].[1
بیﻤارى مرتبﻂ با ویروس کرونا ،با عنوان COVID-19

شناﺧته مﻰشود .ایﻦ ویروس اولیﻦ بار در شﻬر ووﻫان
با  11میلیون ﺟﻤعیت در مرکز استان ﻫوبﻰ در چیﻦ
مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
کرونــا یــک بحــران ناشــناخته در جهــان  -محدثــه الریپــور

شناﺧته شد .کرونا ویروس ﺟدید داراى قابلیت انتقال از
حیوان به انﺴان و انﺴان به انﺴان است ] 2و .[3
منشﺄ ایﻦ ویروس ابتدا در  30ژانویه  2020ﺧﻔاش
نعل بینﻰ و سﭙس در  27مارس  2020مورچهﺧوار
پولکدار (پانﮕولیﻦ) 1مشاﻫده شد و به علت شباﻫت
ژنتیکﻰ آن با ویروس موﺟود در بدن ﺧﻔاش و پانﮕولیﻦ،
دانشﻤندان تﺼور مﻰکنند که ایﻦ دو ویروس موﺟود
در بدن دو حیوان قبل از ورود به بدن انﺴان با یکدیﮕر
تبادل ژنﻰ داشتند؛ زیرا برﺧالف ویروس موﺟود در
ﺧﻔاشﻫا ،ویروس موﺟود در پانﮕولیﻦ ﺧﺼوﺻیتﻰ دارد

مﺤققان با احتیاط اﻇﻬار داشتند که تنﻬا »شباﻫتﻫاى
ژنومﻰ براى نشان دادن منشﺄ ویروس کافﻰ نیﺴت«؛
اما پانﮕولیﻦﻫا مﻰتوانند واسطهاى براى انتقال ویروس
 2-SARS-CoVاز ﺧﻔاشﻫا به انﺴان باشند ] 4و .[5
 3نظریه اصلی برای منشأ این ویروس مطرح
شده است:

 -1با رسﻢ درﺧت فیلوژنتیکﻰ با استﻔاده از ژنوم
کامل نﺴﺨهﻫاى مارکر ایﻦ ویروسﻫا ،مﻰتوان
نتیﺠهﮔیرى کرد که ویروس انﺴانﻰ

SARS-CoV-2

با

ویروس ﺧﻔاشﻰ  RaTG13ترکیﺐ شده و ویروس نوع
پانﮕولیﻦ را ایﺠاد نﻤوده است.
 -2با بررسﻰ  5اسیدآمینه کلیدى براى ،ACE2
2

مشﺨﺺ شد که در ایﻦ  3نوع کرونا ،ویروس نوع پانﮕولیﻦ
با ویروس نوع انﺴان باﻫﻢ ترکیﺐ شده و ویروس نوع
ﺧﻔاش را تولید نﻤودهاند.
 -3فقﻂ نﻤونه کروناى انﺴانﻰ توانایﻰ شکﺴتﻦ ﺟایﮕاه
فوریﻦ پروتﺌازى را داشته درحالﻰکه دو نوع ویروس
کروناى ﺧﻔاشﻰ و پانﮕولینﻰ ایﻦ توانایﻰ را ندارند ].[6
از  40ﮔونه مﺨتلﻒ ﺧانواده کرونا ویروس ،تاکنون 7
ﮔونه منتقلشده به انﺴان کشﻒ شده است که موﺟﺐ
بروز بیﻤارىﻫایﻰ ﻫﻤﭽون سرماﺧوردﮔﻰ در انﺴان
مﻰشوند .ویروسﻫاى عامل  SARS، MERS، SADSدر
ﺧانواده کرونا ویروسﻫا قرار دارند؛ اما به دلیل تنوع
ژنتیکﻰ از عامل کرونا ویروسﻫاى ﺧﻔاش یا  CoV19در
ﺟنس ﺟداﮔانهاى قرار مﻰﮔیرند .بررسﻰﻫا نشان داده
است که اتﺼال میان کرونا ویروس ﺟدید به ﮔیرندهﻫاى
سلولﻰ انﺴان ،بﺴیار مﺤکﻢتر از اتﺼال کرونا ویروس
عامل سارس به ایﻦ ﮔیرندهﻫا است .ایﻦ افزایﺶ قدرت
اتﺼال ،باعﺚ افزایﺶ احتﻤال بیﻤارىزایﻰ ویروس در
ﻫنﮕام قرارﮔیرى در معرض سلولﻫاى انﺴان شده است.

 3نوع کرونا ویروس در مطالعه اﺧیر مﺤققان کﻤبریﺞ

در سیتوپالسﻢ میزبان با سازوکار منﺤﺼربهفردى رخ

طﻰ سال  2020مورد تﺄیید قرار ﮔرفت:

مﻰدﻫد که در آن  RNAپلیﻤر از میزبان بهتوالﻰ ﻫدف

 -نوع  : Aنزدیکتریﻦ ویروسﻰ است که در ﺧﻔاش و

در ویروس متﺼل شده ،سﭙس ﺟدا و مﺠدد به چندیﻦ

پانﮕولیﻦ یافت شده و دو زیرشاﺧه دارد :یک زیرشاﺧه

مکان مﺨتلﻒ متﺼل مﻰشود که ایﻦ عﻤل باعﺚ ساﺧت

آن به ووﻫان متﺼل شده و دیﮕرى به کروناى

شبکه درﻫﻢپیﭽیدهاى از  mRNAبا انتﻬاى  ‘3مﻰﮔردد.

ﮔﺴترشیافته در آمریکا و استرالیا مرتبﻂ است.

ژنوم ویروس  4یا  5پروتﺌیﻦ ساﺧتارى را کد مﻰکند که

 نوع  : Bاز نوع  Aﮔرفته شده و عﻤده ویروسﻰ است کهدر ووﻫان به آن مبتال شدهاند.
 نوع  : Cدﺧتر نوع  Bاست که از طریﻖ سنﮕاپور در اروپامنتشر شده است ].[7

عبارتاند از N، M، S، HE :و .E
پروتﺌیﻦ

Spike

( )Sاز پوشﺶ ویروس بیرون زده

و بﺴیار ﮔلیکوزیله است که ﻫﻤوترایﻤرى را تشکیل و
اتﺼال به غشاى میزبان را وساطت مﻰکند .آنتﻰژنﻫاى

اﺧیرا ً نوع ﺟدیدى از ویروس کرونا در انﮕلیس

اﺻلﻰ مﺤرك ﺧنثﻰسازى آنتﻰبادى و ﻫﻤﭽنیﻦ نقاط

شناسایﻰ شده است که با نوع قبلﻰ تﻔاوت دارد .شدت

ﻫدف لنﻔوسیتﻫاى کشنده روى پروتﺌیﻦ  Sقرار دارد.

آلودﮔﻰ کرونا ویروس انﮕلیﺴﻰ بﺴیار زیاد است .میزان

پروتﺌیﻦ ( Mپروتﺌیﻦ غشایﻰ) داراى دمیﻦ انتﻬاى N

بیﻤارىزایﻰ و سرایت آن در حدود  70درﺻد تا دو برابر

است که روى سطح ﺧارﺟﻰ پوشﺶ ویروس قرار دارد.

بیشتر است و افراد مبتال به ایﻦ ویروس با یک تﻤاس

ایﻦ پروتﺌیﻦ نقﺶ مﻬﻤﻰ در ﮔردﻫﻤایﻰ قطعات مﺨتلﻒ

کوچک مﻰتوانند اطرافیان را نیز مبتال کنند .حتﻰ

ویروس بازى مﻰکند.

شدت عالﺋﻢ آن بیشتر است اما میزان مرگومیر آن
فرقﻰ نکرده و ایﻦ نشانه ﺧوبﻰ است ].[8

پروتﺌیﻦ نوکلﺌوکﭙﺴید ( )Nدر ارتباط با ژنوم RNA

براى تشکیل نوکلﺌوکﭙﺴید است .ایﻦ پروتﺌیﻦ احتﻤاﻻً

کرونا ویروسﻫا ،ویروسﻫایﻰ با قطر حدود 125

 Mﻫنﮕام ﺟوانه زدن ویروس ﻫﻤکارى مﻰکند .مناطﻖ

نانومتر ،پوشﺶدار و  RNAدار تک رشته (رشته مثبت)

شناسایﻰ لنﻔوسیتﻫاى  Tکشنده نیز روى ایﻦ پروتﺌیﻦ

ﻫﺴتند که نامﮔذارى آنﻫا به ﺧاطر شکل مشابه تاج

مشﺨﺺ شدهاند.

در زیر میکروسکوپ الکترونﻰ است .ایﻦ ویروسﻫا

ﮔلیکوپروتﺌیﻦ ﻫﻤاﮔلوتینیﻦ استراز ( )HEتنﻬا در نوع

بزرگتریﻦ ژنوم از نوع  RNAبا طول  27تا  32کیلو باز

بتا از کرونا ویروسﻫا یافت مﻰشود .بﺨﺶ ﻫﻤاﮔلوتینیﻦ

را در بیﻦ ویروسﻫا دارند و اندازه ویروس حدود 120

به نورامینیک اسید روى سطح میزبان متﺼل مﻰشود

نانومتر است .غشاى ایﻦ ویروسﻫا مشتﻖ شده از میزبان

و استراز ﮔروهﻫاى استیل را از نورامینیک اسید ﺟدا

است و داراى ﮔلیکوپروتﺌیﻦﻫایﻰ ﻫﺴتند که ﻫﻤانند

مﻰ کند.

میﺦ ( )Spikeروى آن قرار ﮔرفتهاند و ژنوم را احاطه کرده

پروتﺌیﻦ کوچک پوشﺶ ( ،)Eقﺴﻤت انتﻬاى

است که آنﻫﻢ در نوکلﺌوکﭙﺴید مﺤﺼور است و در حالت

ﺧود را داﺧل پوشﺶ قرار داده ،سﭙس دور پوشﺶ

غیرفعال بهﺻورت مارپیﭻ قرار مﻰﮔیرد؛ اما در حالت

تاب مﻰﺧورد و انتﻬاى  Nﺧود را نیز داﺧل پوشﺶ قرار

فعال ویروس شکل کروى مﻰیابد .تکثیر  RNAویروس

مﻰدﻫد .عﻤلکرد آن مشﺨﺺ نیﺴت اما حدس زده

C
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ساختار و عملکرد کرونا ویروس

در تنﻈیﻢ ساﺧت  RNAویروس دﺧالت دارد و با پروتﺌیﻦ

17
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مﻰشود که در تشکیل ساﺧتار ویروسﻰ و آزادسازى آن

سرایتپذیرى نﺴبت به نوع اولیه افزایﺶ مﻰیابد .در

نقﺶ داشته باشد.

شرایﻂ آزمایشﮕاﻫﻰ دیده شده که سرایتپذیرى ایﻦ

تعییﻦ توالﻰ کل ژنوم و بررسﻰﻫاى فیلوژنیک نشان

نوع ﺟﻬﺶیافته سه تا شﺶ برابر نوع قبلﻰ است .ویروس

مﻰدﻫد که کرونا ویروس عامل کووید 19-یک بتا کرونا

کرونا به دلیل توانایﻰ تولید نﺴﺨهﻫاى فراوان در سلول

ویروس است و در زیر ﺟنس مشابه اما ﺟد متﻔاوت

میزبان ،بهطور طبیعﻰ مﺴتعد ﺟﻬﺶ است؛ اما در مورد

با ویروس  SARSقرار دارد .تکثیر ویروسﻫاى کرونا با

ویروس ﺟدید کرونا ایﻦ احتﻤال مطرح مﻰشود که ایﻦ

پیوست و ورود شروع مﻰشود .اتﺼال ویروس به سلول

ویروس داراى سازوکارى براى ﺟلوﮔیرى از بروز اشتباه

میزبان با تعامالت بیﻦ پروتﺌیﻦ  Sو ﮔیرنده ﺧاص آن آغاز

در زمان کﭙﻰ »توالﻰ اسید نوکلﺌیک« و بهاﺻطالح قادر

مﻰشود .پس از اتﺼال به ﮔیرنده ،ویروس از طریﻖ تﺠزیه

بهنوعﻰ نﻤونهﺧوانﻰ یا  Proofreadingاست .در پروسه

پروتﺌیﻦ  Sتوسﻂ آنزیﻢ پروتﺌاز ،به دنبال ﻫﻢﺟوشﻰ

ﻫﻤانندسازى ،ژنوم دوباره بازﺧوانﻰ (بررسﻰ) مﻰشود

غشاﻫاى ویروسﻰ و سلولﻰ ،وارد سیتوزول سلول

و از ﺟﻬﺶﻫاى ناﺧواستهاى ﺟلوﮔیرى مﻰشود که

میزبان مﻰشود .مرحله بعدى ترﺟﻤه ژن  replicaseاز

مﻰتوانند ویروس را ﺿعیﻒ یا قدرت سرایت را کاﻫﺶ

 RNAژنومﻰ  virionو سﭙس ترﺟﻤه و مونتاژ مﺠتﻤﻊﻫاى

دﻫند ].[10

 replicaseویروسﻰ است .به دنبال ﻫﻤانندسازى و سنتز

مسیرهای انتقال بیماری کرونا

 RNAزیر ژنومﻰ ،کﭙﺴید شدن اتﻔاق مﻰافتد و منﺠر به

ﻫنوز دانﺴتهﻫا در مورد چﮕونﮕﻰ انتقال ویروس

تشکیل ویروس بالﻎ مﻰشود .پس از مونتاژ ،ویروسﻫا در

ﺟدید کرونا ( )SARS-CoV-2کامل نیﺴت؛ اما بر پایه

وزیکولﻫا به سطح سلول منتقل و توسﻂ برونریز شدن

آنﭽه تاکنون میدانیﻢ ،انتقال ویروس بهﺻورت سرایت

آزاد مﻰشوند ] 1و .[9

قطرهاى ،از طریﻖ تﻤاس یا قطره ﺻورت مﻰﮔیرد .قطرات

جهش در کرونا ویروس

ناشﻰ از بازدم ،سرفه یا عطﺴه و شاید حتﻰ سﺨﻦ ﮔﻔتﻦ

یک بررسﻰ ﺟدید مطالعاتﻰ نشان مﻰدﻫد که

فرد بیﻤار مﻰتواند باعﺚ انتقال بیﻤارى از طریﻖ قطره به

مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
کرونــا یــک بحــران ناشــناخته در جهــان  -محدثــه الریپــور

ﺟﻬشﻰ تازه در ویروس کرونا که با کد  D614Gمشﺨﺺ

دیﮕران شود ].[11

مﻰشود قابلیت بیشترى نﺴبت به نوع اولیه منشﺄ

احتﻤال دیﮕرى که در مورد راهﻫاى انتقال ایﻦ

ﮔرفته از چیﻦ براى سرایت به سلولﻫاى انﺴانﻰ دارد.

ویروس از آن سﺨﻦ به میان است ،انتقال از راه ﻫوا به

پﮋوﻫشﮕران لس آﻻموس آزمایشﮕاه ملﻰ در نیومکزیکو

مﺨاط چشﻢ است .مﺤدودهاى که ویروس در ﻫوا معلﻖ

و دانشﮕاه دوك در کارولیناى شﻤالﻰ و یک ﮔروه تﺤقیﻖ

است بیﻦ یک و نیﻢ تا یک متر و ﻫشتاد سانتﻰمتر است.

از دانشﮕاه بریتانیایﻰ شﻔیلد در ایﻦ تﺤقیﻖ شرکت

مﺤققان اﻇﻬار داشتند که  5دقیقه ﺻﺤبت یا حدود

را تﺠزیهوتﺤلیل

 50دقیقه قرار ﮔرفتﻦ در مکان بﺴته با فرد مبتال ،ﺧطر

کردهاند .آنﻫا در ماه آوریل طﻰ مطالعاتﻰ دریافته بودند

بیﻤار شدن را در افراد سالﻢ بهطور قابلتوﺟﻬﻰ افزایﺶ

که در شرایﻂ آزمایشﮕاﻫﻰ ،ﺟﻬﺶ  D614Gتعداد Spike

مﻰدﻫد .ﻫﻤﭽنیﻦ دانشﻤندان ﻫشدار دادند که غذاى

را در ویروس کرونا افزایﺶ مﻰدﻫد و چون ایﻦ پروتﺌیﻦ

آلوده مﻰتواند مردم را مبتال کند .مﺤققان براى تﺄیید

عامل اتﺼال و ورود کرونا به سلولﻫاى میزبان است،

ایﻦ موﺿوع بﺨﺶﻫایﻰ از ﮔوشت و مرغ منﺠﻤد را با

و توالﻰﻫاى ژنوم

SARS-CoV-2

ویروس کرونا آلوده کردند و آن را براى مدتﻰ نﮕﻬدارى

ریه را به نﺤوى در اﺧتیار مﻰﮔیرد که آنﻫا میزان بﺴیار

کردهاند و متوﺟه شدهاند که ویروس کرونا پس از 21

زیادى ﮔیرنده

در سطح ﺧود بیان مﻰکنند.

روز ﻫنوز روى ﮔوشتﻫاى منﺠﻤد باقﻰمانده است.

سیﺴتﻢ رنیﻦ آنﮋیوتانﺴیﻦ بهطورمعﻤول سطح برادى

ACE2

طﻰ مطالعهاى که اﺧیرا ً دانشﻤندان در بریتانیا و آمریکا

کینیﻦ که تنﻈیﻢکننده فشارﺧون است را کنترل

انﺠام دادند ،ﻫشدار مﻰدﻫند که  1یا  2متر فاﺻله

مﻰکند .ویروس سیﺴتﻢ رنیﻦ آنﮋیوتانﺴیﻦ را درﮔیر

براى ﺟلوﮔیرى از سرایت ویروس کرونا کافﻰ نیﺴت

مﻰکند و سبﺐ ایﺠاد طوفان برادى کینیﻦ یعنﻰ افزایﺶ

و قطركﻫاى حامل ویروس مﻰتوانند  8متر در ﻫوا

شدید آن در بدن مﻰشود .ﻫﻤیﻦ طوفان برادى کینیﻦ،

حرکت کنند ].[12

توﺟیهکننده بﺴیارى از آﺛار کشنده کووید 19-است.

بر اساس مقاله منتشرشده در ﺧﺼوص عﻔونتﻫاى

افزایﺶ برادى کینیﻦ سبﺐ افزایﺶ زیاد نﻔوذپذیرى

بیﻤارستانﻰ ،مﺤققان به ایﻦ نتیﺠه رسیدند که آلودﮔﻰ

عروق و عروق باعﺚ نشت مایعات مﻰشود .در حقیقت

ﻫوا در بیﻤارستانﻫا چندیﻦ برابر اماکﻦ دیﮕر اﻫﻤیت

کرونا بیشتر یک بیﻤارى عروقﻰ است تا ریوى .نشت

دارد؛ زیرا ﮔﻬﮕاه منﺠر به مرگ افراد بیﻤار بﺴترىشده

عروق سبﺐ پر شدن ریه از مایعات مﻰشود .سلولﻫاى

در بیﻤارستانﻫا مﻰشود .ازایﻦرو باید در ﺟلوﮔیرى

ایﻤنﻰ ﻫﻢ نشت و آﺛار التﻬابﻰ را در ریه ایﺠاد مﻰکنند.

از آلوده شدن ﻫواى بیﻤارستانﻫا با استﻔاده از تﻬویه

کووید 19-از طریﻖ یک مﺴیر دیﮕر سبﺐ افزایﺶ

ﻫوا و اقدامات بﻬداشتﻰ کوشﺶ کرد .شﺴتﻦ دستﻫا،

ﻫیالورونیک اسید در ریه مﻰشود .ایﻦ ماده مﻰتواند

آموزش بﻬداشت ،نﻈارت مﺴتﻤر مﺴﺌوﻻن ،استﻔاده

 1000برابر وزن ﺧودش آب ﺟذب کند .وقتﻰ افزایﺶ

درست از وسایل یکبارمﺼرف و استﻔاده کنترلشده

ﻫیالورونیک اسید با افزایﺶ مایعات در ریه ﺟﻤﻊ شود

آنتﻰبیوتیکﻫا مﻰتواند بروز عﻔونت بیﻤارستانﻰ را

باعﺚ ایﺠاد یک فاﺟعه مﻰشود .یک ﻫیدروژل در ریه

کاﻫﺶ دﻫد ] 13و .[14

تشکیل مﻰشود و مثل ایﻦ است که بﺨواﻫید از داﺧل

توسﻂ یک ابررایانه تﺠزیهوتﺤلیل شد و فرﺿیه ﺟدیدى

از انتﻈار تﺄﺛیر مﻰﮔذارند .طوفان برادى کینیﻦ در قلﺐ

به نام »طوفان برادى کینیﻦ «3مطرح شد .ایﻦ فرﺿیه

با تﺄﺛیر بر انقباﺿات قلبﻰ سبﺐ آریتﻤﻰ افت فشارﺧون

بیان مﻰکند که عﻔونت با ورود ویروس به سلولﻫاى بدن

و  ...مﻰشود.

از طریﻖ ﮔیرندهﻫاى  ACE2شروع مﻰشود که به تعداد

آﺛار نورولوژیک :عالﺋﻤﻰ چون ﮔیﺠﻰ ،تشنﺞ،

زیاد در سلولﻫاى بینﻰ وﺟود دارند .سﭙس ویروس به

ﻫذیان و سکته مﻐزى در نیﻤﻰ از بیﻤاران بﺴترىشده

سلولﻫاى واﺟد ایﻦ ﮔیرنده در سایر قﺴﻤت-ﻫاى بدن

مشاﻫده مﻰشود .مطالعات  MRIدر فرانﺴه دال بر وﺟود

ازﺟﻤله رودهﻫا ،کلیهﻫا و قلﺐ وارد و ایﻦ موﺿوع سبﺐ

عروق نشتﻰ در مﻐز است که مﻰتواند عامل ایﻦ عالﺋﻢ

برﺧﻰ عالﺋﻢ ﮔوارشﻰ و قلبﻰ عﻔونت مﻰشود .وقتﻰ

باشد .برادى کینیﻦ در میزانﻫاى زیاد مﻰتواند سبﺐ

 -COVIDکووید 19-در بدن تثبیت شد اتﻔاقﻫاى

شکﺴته شدن سد ﺧونﻰ مﻐزى ( )BBBشود .سلولﻫا

ﺟالبﻰ شروع مﻰشود .ویروس سبﺐ یک عﻔونت معﻤولﻰ

و ذرات مﻀر وارد مﻐز شده و موﺟﺐ التﻬاب ،تﺨریﺐ

ویروسﻰ نﻤﻰشود بلکه ویروس سلولﻫاى بدن ازﺟﻤله

مﻐز و بﺴیارى از عالﺋﻢ نورولوژیک به دنبال طوفان
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طبﻖ مقالهاى که بهتازﮔﻰ به چاپ رسید ،کووید19-

یک ژله تنﻔس کنید .به ﻫﻤیﻦ دلیل ونتیالتورﻫا کﻤتر

19

برادى کینیﻦ مﻰشود .داروﻫاى مﻬارکننده  ACEکه
براى درمان فشارﺧون استﻔاده مﻰشوند اﺛر مشابﻬﻰ
بر سیﺴتﻢ رنیﻦ آنﮋیوتانﺴیﻦ داشته و موﺟﺐ افزایﺶ
برادى کینیﻦ مﻰشوند؛ یعنﻰ کووید 19-مانند یک
داروى مﻬارکننده  ACEعﻤل نﻤوده و عالﺋﻤﻰ چون
عوارض ﺟانبﻰ ایﻦ داروﻫا ازﺟﻤله سرفه ﺧشک و
ﺿعﻒ و نیز افزایﺶ پتاسیﻢ ﺧون ایﺠاد مﻰکند .عالﺋﻢ
کاﻫﺶ حواس چشایﻰ و بویایﻰ به دنبال اﺛر ویروس
بر سلولﻫاى اطراف عﺼﺐ الﻔکتورى است نه اﺛر
مﺴتقیﻢ برادى کینیﻦ .عروق نشتﻰ ﻫﻤﭽنیﻦ مﻰتواند
توﺟیهکننده عالمت شﺴت کووید 19-باشد که در آن
انﮕشت شﺴت متورم و کبود مﻰﮔردد .برادى کینیﻦ با
اﺛر روى تیرویید مﻰتواند عالیﻢ تیروییدى کرونا را ایﺠاد
کند .برﺧﻰ وﺟوه سیﺴتﻢ رنیﻦ آنﮋیوتانﺴیﻦ در بدن
وابﺴته به ﺟنس است .ایﻦ موﺿوع مﻰتواند کﻤتر بودن
20
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مورتالیته (مرگومیر) کرونا در زنان را توﺟیه کند.
درمان :داروﻫاى متعددى سیﺴتﻢ رنیﻦ آنﮋیوتانﺴیﻦ

عالئم بیماری

سازمان بﻬداشت ﺟﻬانﻰ ایﻦ عالﺋﻢ را بدیﻦ ﮔونه
دستهبندى مﻰکند:
 -1شایﻊتریﻦ عالﺋﻢ شامل :تﺐ ،سرفه ﺧشک و ﺧﺴتﮕﻰ.
 -2عالﺋﻤﻰ کﻤتر شایﻊ شامل :درد و کوفتﮕﻰ ،ﮔلودرد،
اسﻬال ،التﻬاب ملتﺤﻤه ،سردرد ،از دست دادن
حس چشایﻰ و بویایﻰ ،بثورات پوستﻰ یا تﻐییر رنﮓ
انﮕشتان دستوپا.
-3عالﺋﻢ ﺟدى شامل :مشکل در تنﻔس یا تنﮕﻰ نﻔس،
درد یا فشار قﻔﺴه سینه و از دست دادن توانایﻰ تکلﻢ
یا حرکت ].[16
از زمانﻰ که فردى به ویروس مبتال مﻰشود ،بهطور
متوسﻂ  5یا  6روز طول مﻰکشد تا عالﺋﻢ بیﻤارى بروز
کند؛ اما مﻤکﻦ است بروز عالﺋﻢ تا  14روز نیز به طول
بیانﺠامد .ﻫﻤﭽنیﻦ دانشﻤندان اﻇﻬار داشتند که عالﺋﻢ
ﮔوارشﻰ مانند اسﻬال ،سکﺴکه ،عالﺋﻢ نورولوژیک مثل
سکتهﻫاى مﻐزى و عﻔونت نﺨاعﻰ و التﻬاب و آسیﺐ

را مورد ﻫدف قرار داده و مﻰتوانند در درمان کرونا مﻔید

حاد عروق نﺨاع و سندروم »ﮔلیﻦ باره« از عالﺋﻢ نا شایﻊ

برادى کینیﻦ و توقﻒ آﺛار طوفان آن مﻰشوندIcatibant .

نیز که بهتازﮔﻰ منتشر شد ،نشان مﻰدﻫد کووید19-

باشند Danazole، Stanozolol .و  Ecallantideسبﺐ کاﻫﺶ

مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
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سبﺐ کاﻫﺶ سیﮕنالینﮓ برادیکینیﻦ و مﺴدود کردن
اﺛر آن مﻰشود Vitamin D .در سیﺴتﻢ رنیﻦ آنﮋیوتانﺴیﻦ
مداﺧله داشته و با کاﻫﺶ رنیﻦ مﻰتواند اﺛر مﻔیدى در
درمان کرونا داشته باشد .ﻫﻤﭽنیﻦ مﻰتواند از ایﺠاد
طوفان برادى کینیﻦ ﺟلوﮔیرى کند Hymecromone .با
کاﻫﺶ ﻫیالورونیک اسید از تشکیل ﻫیدروژل در ریه
ﺟلوﮔیرى مﻰکند.

Timbetasin

مﻰتواند سازوکارى

که در زنان از شدت ﮔرفتﻦ بیﻤارى ﺟلوﮔیرى مﻰکند
را شبیهسازى نﻤاید .اﮔرچه ﻫﻤه ایﻦ داروﻫا نیازمند
مطالعه بیشتر ﻫﺴتند ].[15

کروناست که اﺧیرا ًمشاﻫده شده است .نتایﺞ یک مطالعه
باعﺚ بروز مشکالت قلبﻰ ازﺟﻤله ﺿربان نامنﻈﻢ قلﺐ و
آنﮋیﻦ شده و وﺿعیت قلبﻰ که از پیﺶ وﺟود داشته است
را وﺧیﻢتر مﻰکند ].[17
تشخیص آزمایشگاهی

دو نوع آزمایﺶ متﻔاوت در تشﺨیﺺ کووید19-
عبارتاند از:
 -1آزمایﺶ تشﺨیﺺ عﻔونﻰ ( :)PCRایﻦ آزمایﺶ وﺟود
ویروس فعال در بدن را نشان مﻰدﻫد و به دو روش
انﺠام مﻰشود:
(الﻒ) آزمایﺶ  PCRکه مواد ژنتیکﻰ ویروس را مورد

بررسﻰ قرار مﻰدﻫد و از مﺨاط حلﻖ یا بینﻰ و یا

سریعﻰ که آن را ( Cepatدر زبان ماﻻیﻰ به مﻔﻬوم فورى)

بزاق نﻤونهﮔیرى مﻰشود؛

نامیدند ،نتیﺠه آزمایﺶ پس از مدت  5تا  10دقیقه

(ب) آزمایﺶ آنتﻰژن که پروتﺌیﻦﻫاى ﺧاص روى

مشﺨﺺ مﻰشود ].[19

سطح ویروس را مشﺨﺺ مﻰکند که از مﺨاط

تﻔﺴیر آزمایﺶ کووید19-

حلﻖ یا بینﻰ نﻤونهﮔیرى مﻰشود.

 :)-IgM-،IgG+،PCR( zفرد مبتال به کووید19-

 -2آزمایﺶ آنتﻰبادى :آزمایﺶ سرولوژى یا آنتﻰبادى
کرونا به دنبال پادتﻦﻫایﻰ مﻰﮔردد که توسﻂ سیﺴتﻢ
ایﻤنﻰ در واکنﺶ به عامل تﻬدیدآمیز (مانند نوع
ﺧاﺻﻰ از ویروس) تولید مﻰشود و بهوسیله ﮔرفتﻦ
ﺧون یا سوزن زدن انﮕشت نﻤونه-ﮔیرى مﻰشود.
آنتﻰبادى به دفﻊ عﻔونت کﻤک مﻰکند ،چند روز
یا چند ﻫﻔته بعد از بروز عﻔونت ساﺧته مﻰشود و تا
چند ﻫﻔته بعد از بﻬبود در بدن باقﻰ مﻰمانند.
آزمایﺶﻫاى کووید 19-دو نوع آنتﻰبادى را
شناسایﻰ مﻰکنند:
 :IgMکه بدن آن را به مدت دو ﻫﻔته ساﺧته و سﭙس
سطوح آن افت مﻰکند.
 :IgGکه بدن آن را آﻫﺴتهتر ساﺧته (حدود  4ﻫﻔته) ولﻰ
معﻤوﻻً دوام بیشترى دارد ].[18

ﻫﻤﭽنیﻦ کشورﻫایﻰ موفﻖ به تولید کیتﻫاى

بوده و ﻫﻢاکنون بﻬبود یافته است؛
z

(IgG+، PCR

بﻬبودى است؛
 :)+IgM+، IgG+، PCR( zفرد در فاز فعال بیﻤارى
است و حتﻤاً باید قرنطینه شود (ناقل)؛
 :)+IgM-، IgG+، PCR( zفرد در فاز نﻬایﻰ بیﻤارى
است و باید قرنطینه را رعایت کند (ناقل)؛
 :)+IgM+، IgG-، PCR( zبیﻤار در فاز عﻔونت است و
باید قرنطینه شود (ناقل)؛
 :)+IgM-، IgG-، PCR( zبیﻤارى احتﻤاﻻً در فاز
پنﺠره قرار دارد و باید قرنطینه را رعایت کند
(ناقل) ].[18
جدول  .1زمان فعال ماندن ویروس بر روی سطوح
مختلف

مدتزمان معینﻰ قادر به تشﺨیﺺ ویروس ﻫﺴتند؛ اما

مس

آزمایشﮕاه نانو زیﺴتﻰ در  A*STARکیت آزمایشﻰ
ابداع کردند که مﻰتواند در مدت  5دقیقه ویروس کرونا
را شناسایﻰ کند .براى انﺠام ایﻦ آزمایﺶ با استﻔاده از

استیل

 3روز

پالستیک

 3روز

 7روز

مقوا

 1روز

کاغذ

 3ساعت

 1روز (اسکناس)

شیشه

 4روز

 5روز

چوب

 2روز

 5روز

آلومینیوم

 2تا  8ساعت

 5روز

یک سواپ از ترشﺤات تنﻔﺴﻰ فرد مشکوك به ابتال
نﻤونهﮔیرى مﻰشود تا ماده ژنتیکﻰ ویروس ()RNA
نﻤونه مورد بررسﻰ قرارﮔرفته و با بهکارﮔیرى روش

 4ساعت
 7روز

سرامیک

مورد بررسﻰ قرار ﮔیرد .سﭙس با یک دستﮕاه قابلحﻤل،

حداقل زمان
فعال ماندن ویروس

حداکثر زمان
فعال ماندن ویروس

 5روز

لباس

چند ساعت

 2روز

موبایل

 1روز

 4روز

سایر فلزات
) ..طال ،زیپ و(

 5روز

مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
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تشﺨیﺼﻰ کرونا ویروس شدهاند که ﻫرکدام در

کرونا ،پروفﺴور ﺟکﻰ یینﮓ به ﻫﻤراه ﮔروه ﺧود در
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نوع سطح

در ﺟدیدتریﻦ تالشﻫا براى ساﺧت کیت تشﺨیﺼﻰ

 :)-IgM+،بیﻤار احتﻤاﻻً در فاز

ماندگاری ویروس

مﺤققان در آﺧریﻦ پﮋوﻫﺶ ﺧود مدتزمان زنده
ماندن ویروس کرونا را بر روى سطوح مﺨتلﻒ ارزیابﻰ
کردند که در ﺟدول  1نتایﺞ ایﻦ پﮋوﻫﺶ اراﺋه شده است
].[20
پیشگیری

مﺤققان اقدامات زیر را براى کﻤک به ﺟلوﮔیرى از
انتشار بیﻤارىﻫاى تنﻔﺴﻰ توﺻیه کردند:
 zﺧوددارى از لﻤس چشﻢ ،بینﻰ و دﻫان؛
 zشﺴتشوى مرتﺐ دستﻫا با آب و ﺻابون به مدت
 20ﺛانیه یا با شویندهﻫاى الکلﻰ  60درﺻد به باﻻ
و استﻔاده از دستکﺶ یکبارمﺼرف؛
 zاستﻔاده از ماسک؛
 zرعایت فاﺻله کافﻰ را با اف رادى که سرفه یا عطﺴه
مﻰکنند؛
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 zماندن در ﺧانه ﻫنﮕام بیﻤارى؛
 zپﺨت کامل ﮔوشت یا تﺨﻢمرغ؛
 zاستﻔاده از دستﻤال کاغذى مقابل دﻫان و بینﻰ
در ﺻورت سرفه یا عطﺴه و دور انداﺧتﻦ سریﻊ آن؛

 zﺿدعﻔونﻰ مداوم اشیاء و سطوحﻰ که با آنﻫا
مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
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سروکار دارید؛
 zو استﻔاده از آب آشامیدنﻰ تﺼﻔیه یا پلﻤپ شده
].[21
گزینههای درمانی

طﻰ مطالعاتﻰ براى مقابله با کووید 19-از اینترفرون
آلﻔا ،فاویﭙیراویر ،رمدسیویر ،لوپیناویر/ریتوناویر،
کلروکیﻦ فﺴﻔات و ریباویریﻦ و آربیدول استﻔاده شد.
ایﻦ داروﻫا در مواردى بر  SARS-CoV-2تﺄﺛیر مﻰﮔذارند؛
ولﻰ کارایﻰ ﻻزم براى مقابله با ایﻦ ویروس را ندارند ]22
و .[23

بر اساس ﮔزارش سازمان ﺟﻬانﻰ بﻬداشت ،بیﺶ از
 150شرکت دارویﻰ در سراسر ﺟﻬان در تالش براى
یافتﻦ واکﺴﻦ مﺆﺛر در درمان ویروس کرونا تا اوایل سال
 2021ﻫﺴتند .درمﺠﻤوع  26واکﺴﻦ در حال حاﺿر
در مرحله ارزیابﻰ بالینﻰ قرار دارند 6 .کشور درزمینه
ساﺧت و تولید واکﺴﻦ عﻤلکرد بﻬترى در دنیا داشتهاند
که عبارتاند از چیﻦ ،آمریکا ،روسیه ،استرالیا ،آلﻤان و
انﮕلﺴتان.
در ﺟدیدتریﻦ تالش دانشﻤندان براى کشﻒ و
استﻔاده از واکﺴﻦ مﺆﺛر بر ویروس کرونا مﻰتوان از
واکﺴﻦ اسﭙوتنیک 4 5-نام برد که در مرکز ملﻰ تﺤقیقات
اپیدمولوژى و میکروبیولوژى ﮔامالیا توسعه یافته
5

است .ایﻦ واکﺴﻦ نﺴﺨه ارتقا یافته از واکﺴﻦ قبلﻰ علیه
ویروس سندرم تنﻔﺴﻰ ﺧاورمیانه ( )MERSاست ].[24
اپﻰ واك کرونا ،6نام واکﺴﻦ دوم روسیه است که
در ماه سﭙتامبر تکﻤیل ﺧواﻫد شد .ایﻦ واکﺴﻦ توسﻂ
مرکز تﺤقیقات ویروسشناسﻰ و زیﺴتفناورى Vector

ساﺧته شده است ].[25
در حال حاﺿر  5واکﺴﻦ ساﺧت چیﻦ در ﻫﻤکارى
کشورﻫاى دیﮕر در حال طﻰ مراحل سوم آزمایﺶ
بالینﻰ است .در حال حاﺿر شرکت داروسازى کان سینو
در چیﻦ با سرپرستﻰ چﻦ وى متﺨﺼﺺ بیﻤارىﻫاى
عﻔونﻰ ایﻦ کشور واکﺴنﻰ به نام  Ad5-nCoVتولید کرده
است ].[26
ﻫﻤﭽنیﻦ واکﺴﻦ ﺿد کروناى نﺴل ﺟدید ساﺧت
شرکت داروسازى سینوفارم که تا پایان سال 2020
7

آماده عرﺿه به بازار ﺧواﻫد بود ،ﻫزینهاى کﻤتر از 140
دﻻر ﺧواﻫد داشت و بافاﺻله  28روز در دو دوز مﺼرف
ﺧواﻫد شد ].[27
شرکت دیﮕر زیﺴتفناورى بانام سینوواك نیز
در چیﻦ در حال آزمایﺶ بالینﻰ واکﺴﻦ ﺧود به نام

 CoronaVacاست که بهزودى آزمایﺶ آن را در برزیل

ساﺧته شده است که نتایﺞ آزمایﺶﻫاى اولیه آن

آغاز مﻰکند .ایﻦ شرکت داروساز چینﻰ واکﺴﻦ

امیدوارکننده بوده است .طبﻖ ﮔﻔته مﺤققان ایﻦ

غیرفعالﻰ تولید کرده است که بهﺟاى ویروس مﺴرى از

واکﺴﻦ نیز از ﻫﻤان فناورى بهکاررفته در واکﺴﻦ مودرنا

نﺴﺨه غیرمﺴرى آن استﻔاده مﻰکند تا واکنﺶ سیﺴتﻢ

بﻬره مﻰﺟوید و مبتنﻰ بر کﻤﻰ کد ژنتیکﻰ است که پس

ایﻤنﻰ بدن را برانﮕیزد .مﺤققان ایﻦ کشور معتقدند که

از تزریﻖ به بدن و ﻫنﮕام مواﺟﻬه با ویروس کرونا ،پاسﺦ

ایﻦ واکﺴﻦﻫا ﻫﻤه ﺟﻬﺶﻫاى رخداده ویروس کرونا را

ایﻤنﻰ بدن آغاز به کار کرده و با ویروس مقابله مﻰکند؛

پوشﺶ مﻰدﻫند ].[28

ولﻰ مانند ﻫر واکﺴنﻰ ،ایﻦ دو واکﺴﻦ نیز عوارض ﺟانبﻰ

ﮔروه میکروبشناسﻰ ایﻦ دانشﮕاه ﻫنﮓکنﮓ

دارند .سازمان غذا و داروى آمریکا ایﻦ عوارض را درد،

( )HKUاﺧیرا ً اعالم کرد که نانو واکﺴﻦ استنشاقﻰ

درد یا قرمزى مﺤل تزریﻖ ،احﺴاس ﺧﺴتﮕﻰ ،سردرد،

کووید 19-را بهطور مشترك با مﺆسﺴات مینلند تولید

درد عﻀالنﻰ ،لرز ،درد مﻔﺼل ،تﺐ ،حالت تﻬوع و تورم

نﻤوده که براى ورود به آزمایﺶﻫاى بالینﻰ تﺄیید شده

غدد لنﻔاوى اعالم کرده است ] 31و .[32

است .ایﻦ نانو واکﺴﻦ با ورود به ریه ،به دلیل داشتﻦ

اﺧیرا ً مﺤققان دانشکده پزشکﻰ دانشﮕاه پیتﺴبورگ

نوعﻰ  DNAﺧاص ،موﺟﺐ تولید پروتﺌیﻦ مربوط به

آمریکا یک واکﺴﻦ بالقوه باقابلیت مقابله با ویروس

ویروس کرونا شده و سیﺴتﻢ ایﻤنﻰ بدن را علیه ایﻦ

ﺟدید کرونا را معرفﻰ کردند .آنﻫا با استﻔاده از مشابﻬت

ویروس فعال مﻰکند .ایﻦ واکﺴﻦ ،اولیﻦ واکﺴﻦ

ویروسﻫاى

ایﻦ واکﺴﻦ را تولید

استنشاقﻰ کووید 19-است که توسﻂ سازمان ملﻰ

کردند .ایﻦ واکﺴﻦ زمانﻰ که با برچﺴبﻰ (پﭻ) اندازه

پزشکﻰ چیﻦ براى آزمایﺶ بالینﻰ بر روى انﺴان تﺄیید

نوك انﮕشت روى موشﻫا آزمایﺶ شد ،آنتﻰبادىﻫاى

شده است ].[29

اﺧتﺼاﺻﻰ ویروس ﺟدید کرونا را در مقادیرى تولید کرد

SARS

و

MERS

واکﺴﻦ براى مقابله با کرونا ﺻورت ﮔرفته است .شرکت

نام ایﻦ واکﺴﻦ پیتکوواك 9است که در مقایﺴه با واکﺴﻦ

بیوتکنولوژى ،8واکﺴﻦ  mRNA1273را تولید نﻤوده که

 mRNAکه بهتازﮔﻰ آزمایﺶﻫاى بالینﻰ آن آغاز شده

براى آزمایﺶ به سازمان ملﻰ آلرژى و بیﻤارىﻫاى

است ،رویکرد شناﺧتهشدهترى را دنبال مﻰکند ].[33

عﻔونﻰ آمریکا ارسال شده است .ایﻦ واکﺴﻦﻫاى نویﻦ با

مﺤققان ﻫﻤﭽنیﻦ از روش ﺟدیدى براى تزریﻖ

بﻬرهﮔیرى از مولکول پیامرسان  ،RNAموﺟﺐ شناسایﻰ

دارو به بدن بانام میکرونیدل (سوزن تزریقﻰ میکرونﻰ)

شاﺧکﻫاى پروتﺌینﻰ سطح ویروس کرونا توسﻂ

براى افزایﺶ تﺄﺛیرﮔذارى استﻔاده کردهاند .ایﻦ تزریﻖ

سیﺴتﻢ ایﻤنﻰ بدن ،ایﺠاد زنﺠیرهاى از رﺧدادﻫا ،ایﺠاد

با استﻔاده از برچﺴﺐﻫاى انﮕشتﻰ (پﭻﻫاى اندازه نوك

پادتﻦﻫاى ایﻦ بیﻤارى و دیﮕر روشﻫاى دفاعﻰ بدن در

انﮕشت) با  400سوزن بﺴیار ریز ،پروتﺌیﻦ سنبله را به

طﻰ آن مﻰشود ].[30

داﺧل پوست ﺟایﻰ تزریﻖ مﻰکند که قوىتریﻦ واکنﺶ

طبﻖ ﺧبر منتشرشده در مﺠله  ،Natureواکﺴﻦ

سیﺴتﻢ ایﻤنﻰ را دارد .میکرونیدلﻫا از ﺟنس شکر

 BNT162B1نیز توسﻂ شرکت داروسازى آمریکایﻰ فایزر

ﻫﺴتند و قطعات پروتﺌیﻦ بهراحتﻰ در داﺧل پوست

( )Pfizerو شرکت زیﺴتفناورى آلﻤانﻰ (،)BioNTech

ﺟذب مﻰشوند ].[34
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مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
کرونــا یــک بحــران ناشــناخته در جهــان  -محدثــه الریپــور

در آمریکا نیز تالشﻫاى ﮔﺴتردهاى ﺟﻬت ساﺧت

که براى ﺧنثﻰ کردن فعالیت ویروس کﻔایت مﻰکرد.
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در ﻫندوستان نیز واکﺴﻦ ﺟدیدى براى مقابله با کرونا

توسﻂ پﮋوﻫشﮕران دانشﮕاه کوﺋیزلند را اعالم کردهاند.

ساﺧته شد .ایﻦ واکﺴﻦ کوواکﺴیﻦ ( )Covaxinنام دارد

مﺤققان استرالیایﻰ براى توسعه واکﺴﻦ ویروس کرونا

و شرکت بﻬارات بیوتک 10آن را تولید کرده است .ﮔﻔته

از فناورى (ﮔیره مولکولﻰ) استﻔاده کردند .ﮔیرهﻫا براى

مﻰشود ایﻦ واکﺴﻦ تاکنون روى موشﻫا ،ﺧوکﭽهﻫا

حﻔﻆ شکل پیﭽیده و در حال تﻐییر پروتﺌیﻦ اسﭙایک

و ﺧرﮔوشﻫا مﺆﺛر بوده و توانﺴته آنﻫا را نﺴبت به

طراحﻰ شده تا سیﺴتﻢ ایﻤنﻰ بدن انﺴان بتواند آن را

کرونا ایﻤﻦ کند .واکﺴﻦ مذکور اکنون از مقامات اﺟازه

شناسایﻰ کرده و سﭙس نابود کند .ایﻦ واکﺴﻦ با تزریﻖ

آزمایﺶ بالینﻰ واکﺴﻦ را دریافت کرده است ].[35

روى ﻫﻤﺴترﻫا سطح ﺧوبﻰ از مﺤافﻈت را در بدن آنﻫا

در انﮕلﺴتان نیز ﮔروﻫﻰ از مﺤققان دانشﮕاه
آکﺴﻔورد اعالم کردند نتایﺞ آزمایﺶﻫاى اولیه
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در ایران نیز واکﺴﻦ شرکت شﻔافارمد موسوم به » ُکوو

ChAd0xl nCov19

ایران برکت« در روز  29دسامبر در فاز دوم انﺴانﻰ به

امیدوارکننده بوده است .واکﺴﻦ دانشﮕاه آکﺴﻔورد

چند نﻔر تزریﻖ شد و در بﻬﻤﻦ و اسﻔند فاز سوم آزمایﺶ

یک ویروس تﻀعیﻒشده حامل ایﻦ بیﻤارى است و با

آن بر روى  50ﻫزار نﻔر در ایران انﺠام ﺧواﻫد شد .ایﻦ

مﻬندسﻰ ژنتیکﻰ ویروسﻰ ﺧلﻖ شده است که باعﺚ

واکﺴﻦ تولید مشترك ایران و کوبا است ].[39

درزمینه تولید واکﺴﻦ ﺟدید به نام

-----سال دهم -ویژه نامه
-----پاییز1400
------

ایﺠاد کرد ].[38

ابتالى شامﭙانزهﻫا به سرماﺧوردﮔﻰ معﻤولﻰ مﻰشود.

بهﺟز تالشﻫاى ﺻورت ﮔرفته براى کشﻒ واکﺴﻦ

ایﻦ پﮋوﻫﺶ با بیﺶ از  1000داوطلﺐ شرکتکننده

کرونا ،ﮔروﻫﻰ از مﺤققان دانشﮕاه سیتﻰ ﻫنﮓکنﮓ با

نشان داد که ﻫنﮕام ﻫﺠوم سلولﻫاى  Tبه ویروس14 ،

موفقیت ماسکﻫاى ﺻورت ﮔرافنﻰ لیزرى با کارایﻰ

روز بعد از واکﺴیناسیون تعدادشان به اوج ﺧود مﻰرسد؛

ﺿد باکتریایﻰ  80درﺻد تولید کردند که در عرض 10

درحالﻰکه آنتﻰبادىﻫا  28روز بعد از واکﺴیناسیون

دقیقه و در زیر نور ﺧورشید کارایﻰ آن به  10درﺻد

تقویت شدند .ایﻦ پﮋوﻫﺶ وارد فاز  3شده که در آن

بﻬبود مﻰیابد .ایﻦ ماده بر روى ویروس کرونا آزمایﺶ

داوطلبیﻦ زیادى از سراسر ﺟﻬان شرکت مﻰکنند؛ اما

شده و نتایﺞ مثبتﻰ به ﻫﻤراه داشته است ].[40

مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
کرونــا یــک بحــران ناشــناخته در جهــان  -محدثــه الریپــور

به علت ﮔزارش یک مورد مشکوك به واکنﺶ شدید به
واکﺴﻦ ،ایﻦ کلینیکال ترایال داوطلبانه متوقﻒ شده

در ادامه مشﺨﺼات  4نوع واکﺴﻦ ساﺧتهشده علیه
کووید 19-اراﺋه شده است.

است تا ایﻦ مورد توسﻂ یک کﻤیته مﺴتقل بررسﻰ شود
].[36

روش تحقیق و ابزار

در آلﻤان نیز انﺴتیتو پاول ارلیﺶ ( )PEIاولیﻦ

درایﻦمطالعهمرورى،مقاﻻتچاپشدهتا29دسامبر

مﺆسﺴهاى است که مﺠوز آزمایﺶ بالینﻰ واکﺴﻦ

 2020درزمینه عﻔونت کرونا ویروس ﺟدید موردبررسﻰ

احتﻤالﻰ کرونا را دریافت کرده است .نام ایﻦ واکﺴﻦ

قرار ﮔرفتند .ایﻦ مقاﻻت از طریﻖ ﺟﺴتﺠو در پایﮕاهﻫاى

 BNT62است که قرار است در مرحله اول ایﻦ آزمایﺶ،

اطالعاتﻰ  PubMed، Scopus،Google scholarو  BioRxivبا

نزدیک به  200نﻔر داوطلﺐ آن را دریافت کنند ].[37

استﻔاده از کلیدواژهﻫایﻰ نﻈیر »،«2019 Coronavirus

در استرالیا نیز مقامات بﻬداشتﻰ ایﻦ کشور نتایﺞ

» «19-nCoV»، «COVID-2019و »«2-SARS-CoV

امیدوارکننده آزمایﺶ واکﺴﻦ کرونایﻰ توسعهیافته

بهدست آمدهاند .ﻫﻤﭽنیﻦ از وبﮔاهﻫاى معتبر ﺟﻬان

درزمینه بﻬداشت نﻈیر سازمان بﻬداشت ﺟﻬانﻰ ،مرکز
کنترل و پیشﮕیرى از بیﻤارى ( )CDCو مﺠالت معتبر
ﺟﻬان مانند  Lancetو  Natureبراى دریافت آﺧریﻦ آمار

 -3ویروس غیرفعال
تزریــق ویــروس غیرفعــال یــا ضعیــف شــده بــه بــدن  -شــیوه ســنتی
تهیــه واکســن.
واکسن هایی که از این روش استفاده می کنند:
سینوواک  /بوتانان(کروناوک)  /سینوفارم  /بارات بیوتک (کوواکسین)

و اطالعات ایﻦ بیﻤارى استﻔاده شده است .اطالعات
مرتبﻂ با بیﻤارىزایﻰ ،ویروسشناسﻰ ،اپیدمیولوژى،
ﺧﺼوﺻیات بالینﻰ ،روشﻫاى انتقال ،تشﺨیﺺ
آزمایشﮕاﻫﻰ ،درمان و پیشﮕیرى از ایﻦ بیﻤارى ،از
مقاﻻت و وبﮔاهﻫاى فوق استﺨراج شده است.
انواع ویروس کرونا
ویروس کرونا-سارس -کرونای 2

 -1حامل ویروس
تزریــق ویروســی متفــاوت و کــم ضــرری حــاوی ژن هــای مولــد
پروتئیــن شــاخکی ویــروس کرونــا کــه ســبب واکنــش سیســتم ایمنــی
بــدن مــی شــود.
واکسن هایی که از این روش استفاده می کنند:
آکسفورد  /آسترازانکا ،گامالیا (اسپوتنیک پنج )

 -4مبتنی بر پروتئین
فقــط بخشــی از ویروس(پادتــن یــا آنتــی ژن) تزریــق مــی شــود کــه مــی
توانــد واکنــش ایمنــی بــدن را برانگیــزد .
واکسن هایی که از این روش استفاده می کنند:
نوواوکس /سانوفی

شکل  .1انواع واکسن کرونا ،منبع:

Nature Medical Journal

سپاسگزاری

نویﺴندﮔان از سرکار ﺧانﻢ دکتر ﻻله فرﻫنﮓ متیﻦ
مدیرکل پﮋوﻫﺶ و مﺠرى برنامه علﻤﻰ پدافند غیرعامل
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دانشﮕاه آزاد اسالمﻰ واحد تﻬران شﻤال و عﻀو مﺤترم
مﺤترم واحد تﻬران شﻤال ﺟناب آقاى دکتر ﺧالدى
تشکر ویﮋه دارند.
 -2آر آن آی  /دی ان ای
بخشــی از رمــز ژنتیکــی ویــروس بــه بــدن تزریــق مــی شــود کــه ســبب
واکنــش سیســتم ایمنــی بــدن مــی شــود.
واکسن هایی که از این روش استفاده می کنند:
فایزر  /مدرنا

پینوشت ها:

1. Pangolins

 .2نوعﻰ آنزیﻢ که به غشاء ﺧارﺟﻰ سلولﻫاى ریه ،کلیه و روده متﺼل مﻰشود.

3. Bradykinin storm
4. Sputnik V
5. Gamaleya
6. EpiVacCorona
7. Sinopharm
8. Moderna
9. PittCoVacc
10. Bharat biotech

مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
کرونــا یــک بحــران ناشــناخته در جهــان  -محدثــه الریپــور

شوراى سیاستﮔذارى پدافند غیرعامل ،ریاست

)27(  جدیدترین آمار مبتالیان به کرونا در جهان.2 جدول

26

----- ویژه نامه-سال دهم
-----1400پاییز
------

5. Lam TT-Y, Jia N, Zhang Y-W, Shum MH-H, Jiang J-F, Zhu
H-C, et al. Identifying SARS-CoV-2-related coronaviruses
in Malayan pangolins. Nature. 2020;583(7815):282-5.
6. Sironi M, Hasnain SE, Phan T, Luciani F, Shaw M-A, Sallum MA, et al. SARS-CoV-2 and COVID-19: A genetic,
epidemiological, and evolutionary perspective. Infection,
Genetics and Evolution. 2020:104384.
7. Liu DX, Liang JQ, Fung TS. Human Coronavirus-229E,
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 انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی،مــروری بــر علــل بــروز
 محدثــه الریپــور- کرونــا یــک بحــران ناشــناخته در جهــان

دوفصلنامه علمی پژوهشی

