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علم و پژوهش 

 مکانیسم و منشأ: 2019 جدید کروناي ویروس
 زاییبیماري

 1، ∗سفیدبخت یحیی  و ۱قاسملو عبدالرحمن ،  ۱رضائی شکوه 

چکیده 
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  مقدمه

 رینتیکی از خطرناك  2019 جدید  کروناي ویروس بیماري
زیرا    شده است  روهبرو   آن  با  تاکنونجهان    که  باشدمی   تهدیداتی

  به   رو  جهان  سراسر  در  تصاعدي  صورتبه   که شیوع آن همچنان
  معادالت   از  بسیاري  روي  ویروس  این  سریع  شیوع  .است  افزایش
  بنابراین، . گذاشته است  اثر جهان کنونی اقتصادي و سیاسی
 این به را جهان بنیان دانش و داروسازي يهاشرکت و هادولت 

  شدت به  ثرؤم داروي یا واکسن ساخت براي که  است واداشته
ثري در پی  ؤچندان م ي  تاکنون نتیجه  هااین تالش   کنند که  تالش

  شیوع ی که تاکنون صورت گرفته  مطالعات  اساس  نداشته است. بر
  شناخته  توقف غیرقابل 2019 جدید کروناي ویروس بیماري

 بیماري  عنوانبه  الزم معیارهاي به حاضر حال در و  است شده
  کشور  100 در نفر  100000 از  بیش زیرا یافته، دست گیرهمه 

  هماهنگ  جهانی پاسخ یک بنابراین،. اندشده  اعالم مبتال جهان
  چالش  این کردن برطرف  براي  بهداشتی يهاسیستم  تهیه براي

  جهت   اقداماتی  حاضر  حال  در  همچنین  .است   نیاز  مورد  سابقهبی
  را  جدید موارد ابتالي و گرفته  صورت چین در بیماري مهار
  موارد   ابتالي   کاهش   کهصورتی  در  است   داده  کاهش  ٪90  از  بیش

  مشاهده  تاکنون ایران و ایتالیا جمله از کشورها سایر در جدید
 . ] 1[است نشده

 هاکروناویروس

  انسان   براي  متداول  زايبیماري  عوامل  از  هاکروناویروس  خانواده
 چین   جمعیت  درصد  60  تا  30  گویا  که  ايگونه  به  آیندمی   شماربه

  از  هاکروناویروس . دارند را  هاویروس  این علیه يهاباديآنتی
  نظر  از و  هستند ايرشتهتک RNA ژنوم با يهاویروس  جمله

 بتا  ،)اول گروه( آلفا يهازیرخانواده به سرولوژیکی و ژنتیکی
  بندي طبقه )چهارم گروه( دلتا  و )سوم گروه( گاما ،)دوم گروه(

  تقسیم   (A-D)  رده  چهار  به  خود  نیز  هابتا کروناویروس.  شوندمی
 هاکروناویروس   بتا  و   آلفا  از  ناشی  انسانی  يهاعفونت   که   شوندمی

ویروس   گرفته، صورت تاکنون که مطالعاتی به توجه با. هستند
. گیردمی   قرار  B  رده  و  بتاي  زیرخانواده   در  2019  جدید  يکرونا
  ژنوم   بیان  و  دهیسازمان  در  را  ییهاشباهت  هاکروناویروس   تمام
  و  ساختاري يهاپروتئین داراي و دهندمی  نشان خود

 . ]3, 2[هستند  غیرساختاري

 2019  جدید  کروناي  ویروس منشأ

  کروناي  ویروس ناشی از بیماري  اولیه مبتالیان تحقیقات نتیجه
  در  داد نشان Huanan دریایی غذاهاي بازار با مرتبط را  جدید

  بازار  این با ارتباطی بعدي مبتالیان از یک هیچ  که  صورتی
 یا انسان به انسان انتقالي دهنده نشان  موضوع این که نداشتند

  دادند   نشان  مطالعات  برخی  .] 4[  است  انسان  به  حیوانات  از  انتقال
  هستند   هاخفاش MERS و  SARS   ياهویروس   طبیعی   منشأ  که
  به  شتر و  زباد از جمله واسطه يهامیزبان  طریق از ترتیب به  اما

  ویروس  منشأ است ممکن بنابراین،. ]5[ اندشده منتقل انسان
  میزبان  یک طریق از  اما باشد خفاش نیز 2019 جدید يکرونا

 براساس . ]5[ باشد  شده منتقل انسان به  بازار در ايواسطه 
  جدید  يکروناویروس  ژنتیکی توالی مقایسه اخیر، تحقیقات

  99  توالی   تشابه  مبتال،  بیماران  و  خوارهامورچه   در   موجود  2019
  که  است شده پیشنهاد رو،این  از ].5[ شد داده نشان درصدي

  خفاش   کروناویروس  از  جدید  ویروس  این  تکامل   مسیر   و  انتقال
  انسان  به آن انتقال و )ايواسطه میزبان عنوانبه ( خوارمورچه  به

  ویروس   بین   که  سپس سایر مطالعات نشان دادند.  ]5[   است  بوده
  79 با برابر  توالی تشابه SARS-CoV و 2019جدید  يکرونا

 که این مطالعات نشان داده شد طی  همچنین. است درصد

  تشــابه   خفاش  يهاکروناویروس  سایر  با ویروس کروناي جدید
  که  موضوع این از نیز موجود مدارك بنـابراین،. دارد باالیی

  هستند،  2019جدید  ویروس کروناي میزبان و  منشأ هاخفاش
  که  مطالعاتی سایر اساس بر . ]7, 6[  )1(شکل  کندمی  حمایت
 ویروسی عنوانبه  جدید کروناي ویروس، ه استگرفت صورت

 دیگري کروناویروس و خفاش يکروناویروس بینابین ناشی از 
 سایر  روي مطالعه با آنها نیز و گردید معرفی ناشناخته منشأ با

  جدید  يکروناویروس  منشأ احتماالً مارها که دریافتند حیوانات
  داد   نشان  مطالعه   یک  تحلیل  و   تجزیه  همچنین.  ]8[  هستند   2019

  اطالعات  بیشترین  داراي 2019 جدید کروناي یروس و که
  لحاظ   از  را  تشابه  بیشترین  و  است  خفاش  کروناویروس  با  ژنتیکی
  این  که دارد مار با) Codon usage bias( کدونی تبعیض
 که دارد اشاره هاگونه بین مسانه نوترکیبی احتمال به موضوع

  است  کرده کمک 2019 جدید کروناي ویروس گونه ایجاد به
]9[. 
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 ]10[  2019 جدید يکروناویروس  منشأ :1شکل

 

 2019  جدید  کروناي  ویروس  زاییبیماري  مکانیسم

  دمین   دو  از  که   است  Spike  یمراتر  پروتئین  داراي  کروناویروس  
S1 و S2 دمین. است شده تشکیل S1 به  اتصال دمین حاوي  

 از ویروس میزبان، سلول کردن  آلوده منظور به و ستا 1گیرنده
  متصل   میزبان  سلول   سطـح  گیرنده  به  پروتئین  اتصالی  دمین  طریق

 
1 Receptor-Binding Domain (RBD)   2 Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) 

  دمین  ابتدا که است ايگونه به عمل مکانیسم. ]11[ شودمی
S1/S2 نام  به  سلولی پروتئاز سـرین یک از استفاده با  

TMPRSS2 دمین  طریق از سپس و ] 12[ شودمی  شکسته  
 کنندهتبدیل آنزیم عبارتی به یا خود گیرنده به ویروس اتصالی

  اتصال  انسان ریه آلوئول يهاسلول  در جودمو 22آنژیوتانسین
   . ]13[ )2(شکل   یابدمی

 [10] 2019 دیجد يکرونا روسیو Spike نیو پروتئ ACE2 رندهیبرهمکنش گ یمولکول سمی: مکان2شکل
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 2019جدید    کروناي  ی ویروسنیعالئم بال

  نها از آ یمیمرد و کمتر از ن مارانیکه ب دهدمی مطالعات نشان 
، فشار خون باال و  ابتی از جمله د  يانهیزم يماری ب يدارا

در    مـارانیبودند و مشخــص شد که ب  یعروق  یقلب  يهايماریب
سال قرار داشتند و   64-50 یسال و رده سنــ 49-25 یرده سن

مطالعه،   نی در ا نی. همچندی سال گزارش گرد 49سن متوســط 
و   ی از جملـه تب، سرفه، خستگ ي ماریبه عالئم متداول شروع ب

  ، سردرد یو از جمله عالئم نادر محصوالت خلط یدرد عضالن
  ي هاحاصل از تست  جی و نتا  دی اشاره گرد  هالو اس  یسرفه خون  و

موجود در   يهاتیکاهش لنفوس آنهااز برخی  یشگاهی آزما
سطح آسپارتات   نیگردش خون را نشان داد. همچن

التهاب   مارانیبود و در ب افتهی  شی افزا مارانیب در نوترانسفرازیآم
ش سطـح  ی داده شد و افزا ص یتشخ )تی ـوکاردیم(عضله قلب 

 يهاي . ناهنجـاردی مشاهده گرد انی مبتال نیز در Iنیتروپون
که   دی گزارش گرد زین يوتر یکامپ برداريری در تصو نهیسقفسه

 . ]15, 14[است  هی دو طرفه ر يریمشکالت درگ نی اترین ج ی را

 2019جدید    کروناي  ویروس  تشخیص

 که  شدمی  تصور ،2019 جدید کروناي ویروس پیدایش از قبل
 تنفسی دستگاه يهاعفونت به منجر انسانی يهاکروناویروس

 تحتانی   تنفسی  دستگاه  يهاعفونت   و  سرماخوردگی  مانند  فوقانی
-SARS به مبتال فرد اولیـن مرگ گزارش  از بعد  اما ؛شوندمی

CoV ،قرار  توجه مورد هاکروناویروس  از ناشی يهابیماري  
.  آمد  دست به آن بالینی يهاجنبه با رابطه  در نتایجی و گرفت

  انجام  با و جدید کروناي ویروس ظهور  از پس بنابراین
 کروناي   ویروس  بیماري ناشی از  که  دریافتند  قیاسی،  يهابررسی
 هابتاکروناویروس سایر مشابه بالینی عالئم لحاظ از نیز جدید
 طیفی توانندمی هاعفونت این  که شد مشخص همچنین و است
  و   دهند  نشان  را عفونی شوك  تا  ساده  تنفسی  يهاعفـونت   شامل

  درمان  براي مؤثر دارویی و  واکسن تاکنون که  این به توجه با
  نیز  و است نشده ارائه جدید کروناي ویروس از ناشی بیمـاري

  تشخیصی  ابزار تعدادي از ویروس، این سریع انتشار دلیلبه
 استفـاده   ویروسی   کشت  و  سرولوژي  مولکولی،   يهاروش   شامل

 گیري واکنشکار به مولکولی روشترین متـداول . شودمی
 نوکلئیک  اسید همراه به) RT-PCR( معکوس  پلیمراز زنجیره
 و نازوفارنکـس خلط، دهانی، سواب يهانمونه  در موجود

  همچنین . است نیاتحت تنفسی دستگاه از حاصل يهانمونه
 يهاناهنجاري تشخیص منظور  به تصویربرداري از استفاده

  دیگر  از بیمار يهاباديآنتی مبناي بر تشخیص و سینهقفسه
 .]18-15[ دهستن بیماري این  براي تشخیصی يهاروش

 ویروس یک، 2019 جدید کروناي ویروس یاآ
 است؟ شده  کاريدست 

 شناخته کروناویروس هفتمین ،2019 جدید کروناي ویروس
  این . شودمی  انسان در عفونت موجب که است شده

 که SARS-CoV، MERSCoV  از عبارتند هاکروناویروس

  ، HKU1 ،NL63  که حالی در شوند، بیماري  باعث توانندمی
OC43 و E229 که  ايمطالعه . هستند  همراه  خفیف  عالئم  با  

  در  جدید اندازيچشم  شواهدي، ارائه با گرفته صورت اخیراً
  کرده   ایجاد  2019  جدید  کروناي  ویروس  ژنوم  يهاویژگی   مورد
  ویروس   یک  یا  آزمایشگاهی  ویروس،  این  دهدمی   نشان  که   است
  که  کندمی  بیان همچنین. نیست  هدفمند شده کاريدست
 مانند ویروس کروناویروس یک آزمایشگاهی کاريدست

 دمین اتصالی به گیرنده زیرا  است  غیرممکن  امري جدید   کروناي

گیرنده   به اتصال براي 2019 جدیدکروناي  ویروس در موجود
  این،  بر عالوه. است  شده بهینه  انسانی سلول موجود در سطح

  چندین  از یکی احتماالً ، بود شده انجام ژنتیکی کاريدست  اگر
  مورد  کروناویروس بتا در موجود معکوس ژنتیکی سیستم
  اولیه  موارد از بسیاري که جایی آن از. گرفتمی قرار استفاده

 دریایی غذاهاي بازار از ناشیمبتال به این ویروس جدید 

Huanan مکان  این در حیوانی منبع یک که است ممکن  ، بود  
  جدید   يکروناویروس    شباهت به  توجه  با  و  باشد  داشته  حضور
 به  هاخفاش  این احتماالً ،SARSيهاکروناویروس  به 2019
 پروتئین در اتصالی به گیرنده دمین .کنندمی  عمل میزبان عنوان

Spike شش که است کروناویروس ژنوم قسمت متغیرترین 
  میزبان  دامنه تعیین براي  و گیرنده به اتصال براي آن  آمینواسید

  در  جهش بنابراین. هستند مهم مانند SARS يهاکروناویروس
  سلول  گیرنده سطح  به زیاد  تمایل  موجب   است ممکن  دمین این

 به Spike پروتئین اتصال باالي تمایل همچنین. شود انسانی
گیرنده   روي طبیعی انتخاب نتیجه است ممکن گیرنده خود
قسمت از   این در همچنین. باشد انسانی سلول موجود در

براي پروتئازهاي  )PRRARبازي ( چند برشی ناحیه ،پروتئین
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به پروتئین متصل  O -یی که با پیوندهاقند و سلول انسانی
ویروس   که  این نقض براي نهایت در . شوندمی  مطرحهستند، 

  دو  به است آزمایشگاهی کاريدست  حاصل جدید يکرونا
  جدید  يکروناویروس  منشأ توانندمی  که شودمی اشاره دیدگاه
 قبل  حیوانی  میزبان  در  طبیعی  انتخاب  )1(   :دهند  توضیح  را  2019

پس از   انسان در طبیعی نتخابا )2( و دیگربه حیوانی  انتقال از
 . ]19[ دریافت از میزبان جانوري

در   موجود يهاپژوهش و مقاالت  مرور به توجه با حال این با
 در  علمی  يهاپیشرفت  نظرگرفتن  در  و همچنین  SARS  رابطه با

 بیولوژیک  يهاسالح  سایر  طراحی  و  بیوتکنولوژي،  ژنتیک  زمینه
 حاصل   تنها  ویروس  این  که  کرد  یدأی ت  قاطعیت  با  توانمین  پیشین
 تواند می ت بلکه اس انسان به حیوان انتقال از ناشی و تکامل
  کرده  درز بیرون به آزمایشگاه محیط از انسانی خطاي توسط
 باشد. 

ي کروناویروس  و ABO خونی يهاگروه بین ارتباط

 2019جدید  

 چین ووهان بیمارستان سه در مبتال بیماران روي ايمطالعه  یط
 سایر به نسبت A خونی گروه  با افراد براي که شد مشخص

ویروس کروناي  به ابتال براي  باالتري خطر خونی يهاگروه
  در  O خونی يهاگروه با افراد  کهحالی  در دارد، وجود جدید

  خطر  داراي چشمگیري طرز به خونی يهاگروه سایر با مقایسه
 .]20[ باشندمی   عفونت این به ابتال  براي کمی

 و هاآئروسل در 2019جدید  يکرونا ویروس پایداري
  مختلف  سطوح

  سطوح  روي 2019 جدید کروناویروس  پایداري اي،مطالعه  طی
  که   داد نشان مطالعه این نتایج. گرفت قرار بررسی مورد مختلف

 يهاآئروسل  در ساعت 3 از  بیش مدت به تواندمی ویروس این
 پالستیک  مانند  سطوحی  روي  روز  2- 3  مدت  به  و  هوا   در  موجود

  طور   به  ویروس  عمرنیمه  همچنین.  بماند   زنده  زنگ  ضد  فوالد  و
 .]21[  گردید گزارش ساعت 7.2 میانگین

  نشده  داده  پاسخ  االتؤس
و دلیل شیوع ویروس کروناي جدید   منشأتالش جهت یافتن 

گردید که   ي کروناهابین ویروس  ژنومی توالی مقایسه منجر به 
بین  را  %80بیش از  توالی تشابه نتایج حاصل از این مقایسه

نشان خفاش    SARSي  هاو سایر ویروس  2019ویروس کروناي  
  باالي   بسیار  تمایل  که  داد  نشان  مطالعات  سایر  همچنین.  ] 22[  داد

  جهش   باالي  سرعت  از  ناشی  تواندمی   انسانی  رسپتور   به  ویروس
  پروتئین  در موجود گیرنده به اتصال  دمین متغیر قسمت  در

Spike ) خفاش  کروناویروس بین مسانه  نوترکیبی و )3شکل  
  بررسی  با. باشد ویروس تکاملی  سیر طول در خوارمورچه  و

  حضور  توانمی  S1/S2 توالی در موجود پروتئاز برش جایگاه
 نشان  هابتاکروناویروس  سایر  به  نسبت  را  اضافی  اسیدآمینه  چهار

 شامل که گویندمی PRRA(R) را  درج این. ]19[)3شکل ( داد
  مقایسه . باشدمی )آرژینین( آالنین و آرژینین آرژینین، پرولین،
 نشان SARS  جمله از هابتاکروناویروس سایر در برش جایگاه

 طرفی از و باشدمی  دارا را هاآرژینین از یکی تنها که دهدمی
  باشد  توجه جالب تواندمی  خود  برش جایگاه در  پرولین حضور

 توالی یک درون تصادفی طور  به پرولین درجاحتمال  که زیرا
  توالی  در »خمیدگی« ایجاد  باعث پرولین از طرفی و اندك است

  برش  توالی درون آرژینین سه وجود دیگر، طرف از و شودمی
  و  داده  افزایش را  برش  جایگاه با پروتئاز تماس  احتمال   تواندمی
  سرعت   نیز  را  میزبان   به  ورود  و   ویروس  اتصال   سرعت  نتیجه  در

 اینکه  قبیل از آیدمی پیش االتیسؤ اینجا در حال. ] 19[  بخشد
 برش  جایگاه در اضافی درج یک ناگهانی طوربه  چگونه و چرا

 PRRA(R)  درج چرا   و  است؟  شده  وارد  جدید  ویروس  پروتئاز
  دیده  جدید کروناویروس با  مشابه يهابتاکروناویروس سایر در

 ]19[ 2019 دیجد يکرونا روسیو spike نیبرش پروتئ گاهیجا يهانینی: آرژ3شکل
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  طول   در   ی که مشترک  يهااسید آمینه  برخی   برخالف (  است   نشده
حفظ  هابتاکروناویروس انواع دمین اتصالی به گیرنده جهش

  درج  این براي ویروسی حدواسط گونه یک وجود آیا  ؟)اندشده
 شیوع و ویروس باالي بسیار اتصال تمایل آیا است؟ پذیرامکان
 spike پروتئین  توالی  در  جدید  درج  وجود   دلیلبه   بیماري  سریع

   است؟ ویروس این

 2019 جدید کروناي ناقل ویروس خانگی حیوانات آیا
 هستند؟

  از   گیرينمونه   از   پس  کنگ  هنگ  مقامات  ،2020  فوریه   اواخر  در
 قرنطینه  را  سگ بیماري، به مشکوك سگی دهان و بینی حفره
 ،هاآزمایش   انجام   از  بعد.  گیرد  صورت   الزم  يهاآزمایش  تا  کردند

  اعالم شد  ویروس کروناي جدید مثبت براي سگ این صاحب
 نتیجه کسب از قبل تا. بود منفی سگ آزمایش کهحالی در

  مورد   یک  تواندمی   مورد  این  که  بودند  معتقد   متخصصان  آزمایش
  موجود  عالئم که دریافتند اما ؛باشد حیوان به انسان از انتقال

  سن  اثر در احتماالً سگ مرگ و بهداشتی مسائل سایر به مربوط
 دامپزشکی آزمایش سرویس همچنین. است  بوده سگ باالي

IDEXX طی  در  که کرد اعالم 2020 مارس  13 تاریخ در  
ویروس   براي خود دامپزشکی تست جدید سیستم اعتبارسنجی

  و  کرده ارزیابی را گربه و سگ نمونه هزاران ،کروناي جدید
 ییهاسازمان  گزارش طبق بنابراین،. است نگرفته مثبتی نتیجه
 سازمان و (CDC) هابیماري پیشگیري و کنترل مرکز مانند

  دهد  نشان  که مدرکی گونههیچ  حیوانات بهداشت جهانی
 به  مبتال  و   ویروس  این  منشأ  گربه   و  سگ  مانند  خانگی  حیوانات

 آنجا  از  حال،  این  با.  ندارد  وجود   هستند،  ویروس کروناي جدید
 آلودگی  فیزیکی انتقال  در کم  دسته توانندمی  حیوانات همه  که

 گرفته  کاربه   احتیاط  جهت  اقداماتی  است  الزم  ،باشند  داشته  نقش
 از  پس شستن دستان عبارتند از: ین اقداماتبرخی از ا که شوند
  حیوانات  بهداشت رعایت نمودن  ،حیوانات به  زدن  دست

و مرتب و   صحیح طور بهتمیز کردن این حیوانات  ،خانگی
مشورت نمودن با دامپزشک جهت بررسی سالمت حیوانات 

طی مطالعات بعدي که روي حیوانات انجام   .) 2و  1( خانگی
گرفت، مشخص شد که تکثیر ویروس کروناي جدید در  

که  و اردك ضعیف است در حالی  ها، خوكهاحیواناتی نظیر سگ
تواند موجب عفونت  می   هاو موش خرما   هااین ویروس در گربه 

ي هاوحشهمچنین بر اساس گزارشی از یکی از باغ   .]23[گردد  
  2019آزمایش یک ببر براي ویروس کروناي ي تیجهنیویورك ن

 ). 2( مثبت اعالم گردید 

 2019  جدید  يکروناویروس    انواع

 يروناویروس ک حاوي ژنومی نمونه 160 مقایسه بامحققان 
 این که دریافتند فیلوژنتیک شبکه یک از استفاده با و جدید

 ویروس   مطالعه  این  طی  و  است  تغییر  حال  در  سرعت  با  ویروس
و   A ،B مختلف گونه سه به آمینواسیدي تغییرات اساس بر را
C گونه و کردند  بنديتقسیم A ، و  اجدادي و  اصلی نوع  

  ووهان  در موجود خفاش کروناویروس به نوعترین نزدیک
  از  B گونه که شد مشخص مطالعه این در همچنین. شد معرفی

  جهش  دو وجود دلیل به دو  این تفاوت و شده مشتق A گونه
 شد شناخته B گونه دختريي گونه ، C گونه طرفی از و است

  جهش   یک  در  تنها )B(گونه    خود  والدي  نوع   با  نوع  این  تفاوت  و
 ي هاجمعیت  در C و Aگونه نهایت، در همچنین. باشدمی

  عنوان   به   شرقی  آسیاي  جمعیت  در B گونه  و  آمریکایی  و  اروپایی
 ). 3(  گردیدند تعیین رایج نوع

 پالسما درمانی

 بیشتر  و  است  ایمنی درمانی  کالسیکي  شیوه  یک  درمانی  پالسما
 هابیماري  درمان  و  پیشگیري منظوربه  از آن  که  است  قرن  یک از

  براي  شیوه این از گذشتهي دهه  دو طول در. شودمی استفاده
و  SARS-CoV، MERS-CoV  همچون  ییهابیماري  درمان

H1N1 نظیري موارد در است.  شده استفاده SARS-CoV و 
  نرخ   کاهش  باعثتوجهی  قابل   میزانبه   روش  این  حاد  نفوالنزايآ

  هنوز   شیوه  این  اثربخشی  ابوال  مورد   در  ولی  است   شده  میرومرگ 
ویروس کروناي   بین  که این  به توجه با. است  نشده  مشاهده 
 MERS-CoV و  SARS-CoV يهابیماري  وجدید 

  احتمال   اینبنابراین  مشاهده شده است،    زیادي  نسبتاً  يهاشباهت
  درمان  براي مناسب انتخاب یک پالسما درمانی که  دارد وجود

 مارده بی روي بر درمانی پالسما  مطالعه یک رد. باشد مبتالیان

 و نتیجه  شد انجام )بوده درمانی يهاشیوه سایر با همراه برخی(
،  سرفه  ،تب جمله  از  بیماري م ئعال ي همه  که بود شکل  این به

 طرز به یاه رفت بین ازبه طور کلی  یا سینه درد ،نفس تنگی
نتایج  به توجه با همچنین .ند ه بودیافت بهبود گیريچشم 

  کاهش  بیماري از ناشی ریوي ضایعات تصویربرداري
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.  ه بودهبود یافتب  نیز  هاریه  ردو عملک  نده بودکرد  پیدا   توجهیقابل
 و CRP مقدار کاهش  و هالنفوسیت  مقدارافزایش  بیمارهفت 

را نشان  هاترانسفراز  مینوآ سپارتاتآ و ترانسفراز مینوآ النینآ
 مارپنج بی در کنندهخنثی ي هابادينتیآ مقدار همچنین .دادند

  بررسی   بیمار  یک  در(  ه بودماند  باقی  ثابت  نفر  چهار  در  و  افزایش
  عوارض . یافته بود کاهش هم  ویروسی RNA مقدار و  )نشد

  صورت  يهاجوش  صورتبه  بیماران از یکی در هم مختصري
 در  طور کلیبه  .مد آمی ن نظربه  اهمیتبا  چندان که شد مشاهده
نتایج  مشابه يهاویژگی با ينفر ده کنترل گروه یک با مقایسه

  در  را  قبولی  قابلي تیجهن درمانی پالسما از استفاده که نشان داد
  این  درمانی کاربرد از اطمینان برايگرچه ا. ]24[ ه است شتدا پی

  تحقیقات  به 2019ویروس کروناي جدید در مقابله با  شیوه
 . استنیاز  بیشتري

ي کروناویروس پاسخ سیستم ایمنی در مقابله با 
 2019جدید  

 ویروس، با مقابله در ذاتی ایمنی مؤثر پاسخ ایجاد جهت
  دهند   تشخیص  را  ویروس  حمله   ابتدا  باید  ذاتی  ایمنی  يهاسلول

 شناسایی جهت ییهاگیرنده از  استفاده با معموالً امر  این که
  جهت  اقداماتی آن متعاقب که شودمی  انجام زابیماري  عوامل 
  مؤثر  پاسخ نهایت در و گیردمی  صورت ویروس تکثیر کنترل
 کرونا ي خانواده  با  رابطه در . شودمی  القا  نیز اکتسابی  ایمنی

  ابتدا  که دهدمی  رخ  صورت این به  ایمنی پاسخ هاویروس
  باعث  اتفاق این سپـس و کندمی  آلوده را ماکروفاژها ویروس

 ها سیتوکاین از زیادي تعداد شدن آزاد ،T يهاسلول  شدن فعال
  دیگرعوامل  و هاسیتوکاین این که شودمی ایمنی پاسخ تشدید و

 به  هالکوسیت  و هالنفوسیت یافتن حضور باعث ایمنی سیستم
  در  ایمنی سیستم که این به توجه با. ]2[ شوندمی  عفونت محل

  الزم  بنابراین کند،می  ایفا را سزایی به نقش هاویروس  با مبارزه
  ي کروناویروس    از   پیشگیري  و  کنونی  وضعیت   بهبود  براي  است

 يهاراه  از  ایمنی  سیستم  تقویت  منظور  به  اساسی  اقداماتی  جدید،
 رژیم  استرس، کاهش کافی، خواب داشتن همچون مختلف
 .]25[ گیرد صورت...   و ویتامین مصرف مناسب، غذایی

  گیرينتیجه
  براي  جدي تهدید یک به 2019 جدید يکرونا ویروس شیوع
  تبدیل  جهان سراسر در بهداشتی يهامراقبت  کارکنان و عموم

  جدید  ویروس این مورد در کافی دانش حال، این با. است شده
 درمانی يهاعملکرد  حاضرحال در و نیست دسترس در

  متخصصان  تاکنون و ندارد وجود واکسیناسیون و ضدویروسی
  مقاله   این  در   دلیل   همین   به.  اندبوده   آزمایش  و   تالش  حال  در  تنها

  ي کروناویروس  احتمالی هايمنشأ شناسایی همچون اهدافی
 با  مرتبط تحقیقات از حاصل نتایجي مقایسه  و 2019

-MERSو  SARS-CoV از جمله  قبلی يهاکروناویروس

CoV ي بافت ریه هابه سلول  هاویروس این ورود چگونگی و
ي انسانی هاویروسی و گیرنده سلول Spike انسان و پروتئین

 و عواملی چنین دقیق بررسی از زیرا است، شده داده شرح
  جدید  يهاروش  به توانمی قبلی نتایج درست تحلیل همچنین

  واکسن  ساخت ویروس، زودهنگام تشخیص و شناسایی جهت
  بررسی   با  توانمی  همچنین.  یافت  دست  مؤثر  داروهاي  طراحی  یا

  سطوح  بر ویروس پایداري زمان مدت و عمرنیمه نظیر مسائلی
 عواقب از آگاهی و ایمنی سیستم نقش اهمیت گوناگون،
  آلودگی  کنترل منظوربه  را اقداماتی خانگی حیوانات نگهداري 
  همچنین  .گرفت کار به آن گسترش از جلوگیري و ویروسی

بینی و پیشي جدید این ویروس را هادایش گونه پیتوان می
ي آتی  هاعنوان یک اتفاق هشدار دهنده براي روزها یا سال به

 مورد نظر قرار داد. 
 

در   شماره و است مواخذ و منابع منظور براکت در * شماره
 . است  وبگاه منظور پرانتز

 مقالههاي بازدید شده در این وبگاه  

(1) https://www.livescience.com/coronavirus-first-
case-human-to-dog-transmission.html 
(2) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prepare/animals.html 
(3) https://www.facebook.com/iasworld/ 
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New Coronavirus 2019 (nCoV-2019): Origin and 

Pathogenicity Mechanism 

, 1∗and Yahya Sefidbakht 1, Abdurahman Ghasemlou1Shokouh Rezaei 

Currently, nCoV-2019 has affected more than 100 countries around the world, including Iran. This 
widespread epidemic has caused concern in the scientific and medical community because little 
information is available about the new virus and there is no specific treatment for it. Therefore, in this 
article we tried to give deeper information about virus of possible origin of the new coronavirus and its 
relationship with other previous coronaviruses. So, the mechanism of virus entry into the human cell 
and the factors involved in this process, such as virus proteins, are described. Other information 
presented here includes clinical signs of the disease and laboratory methods for detecting the virus, the 
stability of the virus at different levels, the zoonotic transmission, preventive measures such as 
strengthening the immune system and and treatment strategies such as plasma therapy. Also, this study 
provides evidence of amino acid changes in genomic specimens, the creation of new species, and the 
possibility that the virus may develop or be laboratory. Finally, some of the issues that remain unclear 
are discussed here. 
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