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   علم و پژوهش

 و  2019  جدید کرونا هاي ویروسگونهبررسی 
  هاواکسن

 1ساره ارجمند  ، ،*1، یحیی سفیدبخت،+ 1، شکوه رضائی ،+1سمیرا عبدي خانی 

 چکیده 
جهش معرفی انواع    هدف اصلی مقاله  ،2019  جدید  ي موجود در ویروس کروناهایی مبنی بر وجود جهش هاگزارش با توجه به  

به اي وجود پروتئین سطحی  یکی از دالیل اهمیت چنین مطالعه . در واقع،  باشدمی  هاسایر کشورحائز اهمیت در    يهاگونه  و  اه

هاي بزرگ  شرکتتوسط هدف اصلی عنوان به این پروتئین   شده است.ها بیشترین جهشمتحمل  که تاکنون است   )S( تاجینام 

،ها جهشسعی شده است    ،تاجیبا توجه به اهمیت و نقش پروتئین    در این مقاله  .کار گرفته شده استبه   سازيو دارو  واکسن

ورد بحث و بررسی م واکسن    و  داروساخت و طراحی  در حیطه    آنهاظهور  هاي جدید و پیامدهاي احتمالی ناشی از  گونهپیدایش  

، ویروس غیرفعال، زیرواحد پروتئینی،  mRNA(برمبناي    19-رایج واکسن کووید  يهابرنامه همچنین در این مطالعه،    یرد.گ قرار  

کدام از    المللی پایش هرهاي بین طبق استاندارد  ،همچنین  .اندو ذرات شبیه ویروس) معرفی شده   شونده   ریتکث   یروسیوکتور و

ها هاي این روشاز پتانسیل  توانمی   بهتر  هاي آماريهاي دقیق علمی و مدلحلیلبر اساس تها نیز در حال انجام است که  روش

 . گیري استفاده نموددر کاهش اثرات همه
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مقدمه

RNA  باشند که ژنوم یا ماده ها می ویروساز  اي  دستهها  ویروس
از   آنها  است.  RNAژنتیکی  شده  ویروس  تشکیل  این  ها  ژنوم 

است.    2اي دو رشته و در برخی موارد    1ايرشتهتک   RNA  معموالً
بیماري از  بسیاري  ویروستاکنون،  نوع  از  ناشی  ها شناسایی  هاي 

ایدز، ابوال، هپاتیت و  توان به آنفلوآنزا،  اند که از آن جمله می شده
ویروسبیماري از  ناشی  به هاي  کرونا  خانواده  ویروس  هاي  ویژه 

هاي داراي  طور کلی ویروس . به]1 [اشاره نمود  2019کرونا جدید  
و سازگار شدن    عی تکامل سر  ي آنها برا  ییتوانا  دلیلبه   RNAژنوم  
ا  خود ت  نوبهبه   عی تکامل سر  نی دارند. ا  يریگهمه   تیماه  ،طیبا مح

  ي هایژگی وابسته است که از و  یکیاز تنوع ژنت  ییبه سطح باال  يحد
از  بارز   دسته  است.روسی و این  عبارتی    ها  توجه قابل  تیظرف به 
برا روس ی و  یبرخ م  يسازگار  يها  مح  هانازبیبا    د ی جد  يهاط یو 

در مدت زمان    دی تنوع جد  جادی آنها در ا  ییبه توانا  يادی ز  یبستگ
»  3ناشی از ویژگی «مستعد خطاتنوع    نی ا  در واقع.  ]2 [دکوتاه دار

مطالعات نشان  .  ]4و   3 [باشدها میاین ویروس  مرازیپل   RNA  آنزیم
ویروس از  دسته  این  ژنوم  که  است  دچار داده  تکثیر  طی    ها 

از آنجایی که    .شودی حذف م  ، درج و ینی گزی جا   هایی از قبیلجهش 
جدید   کرونا  ویروس   2019ویروس  جمله  از  دار  RNAهاي  نیز 

. پس  ]5 [باشدشود، بنابراین از این قاعده مستثنی نمیمحسوب می 
یافته مختلف از گونه جهش  نی چند  ،19-گیري کوویداز شروع همه 

رسد  ینظر مظهور کرده است که به  نیز 2019ویروس کرونا جدید  
رخ این از  ناشی  مختلفجهش داد  ها  جهش  هاي  جمله  هاي  از 

هاي ساختاري ویروس به  یکی از پروتئیندر    جایگزینی و حذف
نقش مهمی در اتصال    . این پروتئین]6 [است  (S)تاجی   نیپروتئ نام  

. بنابراین مطالعاتی  ]7 [به گیرنده سلول میزبان و ورود به آن دارد
هاي موجود در پروتئین  دهد جهش صورت گرفته است که نشان می

.  ]6،8،9 [پذیري ویروس شده است  تاجی منجر به افزایش انتقال
ها در این پروتئین یکی  ها، رخداد این جهش دلیل اهمیت جهشبه

  10 [سازي و طراحی دارو است از اهداف محققان در زمینه واکسن 
مهم  .]11و   که  است  شده  سعی  مقاله  این  شناخته  در  و  ترین 
هاي  یافته این ویروس و همچنین واکسنهاي جهش ترین گونههشد

 طراحی شده علیه آن مورد بحث و بررسی قرار گیرند.  

1 ssRNA 3 Error-prone 
2 dsRNA 4 Substitution (or Replacement) mutations 

دار   RNAهاي ویروسسرعت جهش در  

.  متفاوت است   اریها بسروسی و   انیدر م  ينرخ جهش خود به خود 
یافته اساس  که بر  است  شده  مشخص  گونه  این  تحقیقات  هاي 

ژنومي  هاروسی و و  ترعی سر  RNA  حاوي  حاوي هاروسی از  ي 
ژنومهاروس ی و  و  DNA  ژنوم حاوي  از  ترعی سر  ايرشتهتک   ي 

رشته  يهاروسی و مطالعات  ]2 [یابند  جهش می   ايدو  در سایر   .
به   باًی تقر  ی روسی جهش وطور کلی سرعت  گزارش شده است که 

عفونی  در هر سلول   دیدر هر نوکلئوت  جایگزینی  10- 4و    10-8  نیب
RNA    هاي حاوي ژنوماست، همچنین این محدوده براي ویروس

بررسی  ،یطور کلبه   .]12و    2[تعریف شده است    10-6تا    10-4  از
نتایج حاصل    رای ز  اي برخوردار استاز اهمیت ویژهجهش  سرعت  

منجر به   دهد که  را نشان  یجهشممکن است پدیدار شدن    از آن
 [شود  زبانیدامنه مگسترش    ا ی   يبادی ، فرار از آنتییمقاومت دارو

13[ . 

 2019هاي کرونا ویروس جدید  جهش

تکث موجودات  تمام  وریژنوم  جمله  از  طی   هاروسی کننده  در 
گرفته  هاونیلیم شکل  تکامل  پیشاند.  سال  عوامل  جمله  برنده از 

ماده   در  جهش  رخداد  موجودات،  تکاملی  آنها  جریان  ژنتیکی 
شود باشد که منجر به ایجاد انواع مختلفی از تغییرات در ژنوم می می

می  قابل که  پیامدهاي  اثرات  توانند  عبارتی  به  یا  ناچیزي  یا  توجه 
مثبت یا منفی را بر چرخه تکثیر و سازگاري ویروس داشته باشند.  

ژنومروسی و  يهاجهش انواع    از  یکی  حاوي   ،RNA  هاي 
به صورت    RNA  ی توالاثرات آنها بر  که    هستند  يانقطه   هايجهش 

ی  نوکلئوت  ای   کجایگزینی  توالی    دیچند  بر  آنها  اثرات  همچنین  و 
شوند شناسایی می  صورت جایگزینی یک آمینواسیدآمینواسیدي به 

به  این نوع جهش و  به  کلی  » گفته 4هاي جایگزینیها «جهش طور 
را  یی باال ینی گزی جهش جا زانیها مروسی واین نوع  .]14 [شودمی

از آن جمله می   دندهینشان م به ویروس کروناي جدید که  توان 
ي بها نقطه  هايجهش ي از  گری دنوع    .]16و   15 [اشاره نمود  2019

که نوعی «تغییر    اندهاي «درج» و «حذف» شناخته شدهنام جهش 
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ها شوند، به این معنا که رخداد این جهش محسوب می   »1چارچوب 
 . ]17 [شوندمنجر به تغییر چارچوب خوانش توالی ژنتیکی می

-هاي اطالعاتی در رابطه با این ویروس تعداد جهشتاکنون، پایگاه
جهش جایگزینی،   39891اند که شامل  هاي فراوانی را گزارش داده 

این   انیم  از.  ) 1جهش درج هستند (  142جهش حذف و    1028
اي  مورد توجه ویژه  تاجیهاي مربوط به پروتئین  ها، جهشجهش 

اینقرار گرفته به    اند زیرا که  اتصال و ورود ویروس  پروتئین در 
دارو و   زمینه طراحی  در  اصلی  و هدف  دارد  نقش  میزبان  سلول 

می  جهش واکسن  مقاله  این  در  بنابراین،  پروتئین  باشد.  این  هاي 
سطحی و انواع جدید این ویروس از جمله انواع انگلیسی، برزیلی،  

، مورد  هاي مختلف هستندآفریقایی، هندي و ... که ناشی از جهش
 گیرند. بحث قرار می
اند،  هایی که در این ویروس گزارش شدهترین جهشدر واقع رایج 

  ي اطور گسترده که به   باشندمی  نهیآم  يدهایاس  ینی گزی جاهاي  جهش
توال می  يهای در  یافت  قبل.  ]18 [شوندموجود  نشان   یمطالعات 

پروتئ   ینی گزی جا  يهاجهش که  دهد  می در به و    تاجی  نیدر  ویژه 
گیرنده به  آن  اتصالی  آنتمی  جایگاه  ساختار  اتصال و    یژنیتواند 

را تحت  میزبان  به گیرنده سلول  قرار دهد پروتئین ویروسی   تأثیر 
طور که  . همچنین چشمگیرترین جهش از نوع درج نیز همان ]19 [

، درج مربوط به جایگاه برش چند  ]20 [در مطالعات پیشین ذکر شد 
ب مربوط  فورین بازي  برشی  آنزیم  به   2ه  که  عنوان جایگاهی است 

اساسی در روند جدا شدن زیرواحدهاي پروتئین تاجی و متعاقباً 
 ورود ویروس به سلول میزبان نقش دارد.  

 2019هاي ویروس کرونا جدید گونه

-ینگران  2019هاي ویروس کرونا جدید  واریانت  در حال حاضر،
جهان    یخاص  ياه سراسر  در  از    .اندکرده   جادی ارا  حاصل  نتایج 

با  هاي پدیدار شده ممکن است  دهند که گونهتحقیقات نشان می
گ  یراتییتغ اتصال  خنثرنده یدر  کاهش   ، توسط    يسازیها 
عفونت،    هیعل  (در اثر ابتال یا واکسیناسیون)  شده  دیتول  يهايبادیآنت

شدت   ای انتقال    زانیم  شی افزا  ای ،  تشخیص و درمان  ییکاهش کارآ
(  همراه  يماریب مطالعات، گونه2باشد  این  اساس  بر  مورد  ).  هاي 

 اند.معرفی شده   1همراه مشخصات آنها در جدول توجه به 

 
1 Frame-shift     4 Christopher Dye 
2 Furin       5 Transmissibility 
3 Endemic  

 2019 دیکرونا جد روسیو يهاگونه اتی: خصوص1جدول 

موقعیت 
 جغرافیایی

انتقال   نام  تاریخ انتشار 
 5پذیري

دسامبر   انگلستان 
2020 

B.1.1.7 ≈ 50%  بیشتر 

دسامبر   ژاپن/ برزیل 
2020 

P.1 
(B.1.1.28.1) 

- 

 بیشتر  B.1.351 ≈ 50% 2020اکتبر  آفریقاي جنوبی 

 - B.1.617 2020اکتبر  هند 

 B.1.429 2020جوئن  ایاالت متحده 
B.1.427 

 بیشتر  20% ≈

 
این در  که  دارند،  نهیزم  محققانی  و  فعالیت  کرونا   روسی معتقدند 

 3تواند به حالت اندمیک میکن نخواهد شد اما  شه ی ر  2019جدید  
سال   درآید  (بومی) جهان    بیندر    هاو  بماندمردم    . ]21 [باقی 

اپ4يدا  ستوفری کر آکسفورد  ستی ولوژیدمی،  چنین   دانشگاه  نیز 
خواهد  کشورها حذف    یاز بعض  19- بینی کرده است که کوویدپیش
طور قطع بلکه شیوع آن به صورت فصلی ادامه یابد که  نه به اما  شد  

فاقد   یینهاکااز مافراد مبتال  ورود مجدد  تواند ناشی از  آن هم می 
ه شدن و بهداشت عمومی مناسب به مکانهاي عاري نیواکسپوشش  

هاي موجود ابتدا از  . در حال حاضر نیز گونه]21 [از ویروس باشد

در مناطق  2019 دیکرونا جد روسیو يهاگونه ی: پراکندگ1شکل
(انگلستان)، قرمز  ی: آبروسیو يهارنگ يمختلف (الگو ییایجغراف

 )).لی) و بنفش (برزیجنوب يقای(آفر ی(هند)، نارنج
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اند و سپس به سایر مناطق دار شدهمناطق جغرافیایی مختلفی پدی 
   ).1اند (شکل دیگر گسترش یافته

نشریه نیچر از محققان   هایی که توسطنظرسنجی  از  ٪70از    شیب
بود  این  از  توانا  انجام شد، حاکی  از س  ییکه  فرار    ستم یانطباق و 

آن  بدن باعث گردش مداوم  از    2019ویروس کرونا جدید    یمنی ا
نت  که  شودمی واکسن،  جهیدر  باشد  است الزم  ساخته   ي هاممکن 

 . ]21[  شود زی و تجو دیهر ساله مانند واکسن آنفلوانزا تول شده

 گونه انگلیسی 

نام    B.1.1.7  گونه با  شده   VOC 202012/01که  شناسایی  نیز 
انگلستان  براي اولین بار  ،  است   موارد   شی افزا  اب  شد و   پدیدار در 

  این نوع . پس از آن، گسترش  ]22 [همراه بود   19- مبتالیان کووید
  24[  گزارش شد  ایاالت متحدهها همچون برزیل و  کشور   سایر  در
  3مترادف و ریغ ياجهش نقطه   14جهش ( 17 . در این گونه ]23و 

که نتایج مطالعات حاکی از این است    شناسایی شده استحذف)  
جهش  این  از  برخی  پکه  در  داده   نی اتاجی    نیروتئ ها  رخ  گونه 

اي را متحمل  چندگانه  هايجهش  درواقع این پروتئین.  ]25 [است
از   عبارتند  که  است  ،  deletion 69  ،deletion 145-70شده 

N501Y  ،A570D  ،D614G  ،P681H  ،T716I  ،S982A  و
D1118H  زیرواحد  در    هااین جهش از  برخی  ؛S1    دمین اتصالی)

 افتی  S2 دیگر در زیرواحد  ) و برخی2ترمینال- Nو دمین 1گیرنده
که در دمین    باشدمی   N501Yها  یکی از این جهش .  ]26 [دنشویم

 
1 Receptor-binding domain (RBD)    3 Pfizer 
2 N-terminal domain (NTD)    4 AstraZeneca 

طور که قبالً . همان ]6 [واقع شده است  رندهیگ  اتصالی پروتئین به
و از طرفی    ]20[  کندبرهمکنش می  ACE2با  اشاره شد این دمین  

بهدر   حاضر  میحال  دمین  وجود  رسد  نظر  این  در  جهش  این 
و    22[  انسان) شود- بین افراد (انسانانتقال    شی افزا  تواند موجبمی
- 69اند که جهش حذفی  همچنین سایر تحقیقات نشان داده].  27
  شود یم  Sویروسی از طریق پروتئین  عفونت    شی افزا  موجب   07
  2019ویروس کرونا جدید  نمایی شماتیک از اتصال    2. شکل  ]26[

 دهد.  هاي آن را نشان میوگونه

 گونه برزیل

نام   که  P.1  گونه از دسامبر   شده است،شناخته  نیز    B.1.1.28  با 
عمده    وعیشاي از ویروس جدید موجب  به عنوان گونه  2020سال  

 .  ]29و   28 [گردید  لی برز سدر استان آمازونا  19-ي کووید ماریب
براي   مبنی  شاملاطالعاتی  گونه  این  پروتئ   نی چند  که   نیجهش 

ها منجر تاجی است و همچنین مشخص شده است که این جهش 
 [شودمیمونوکلونال    يهايبادیآنت  يسازی از خنثویروس  فرار  به  

شناسایی   2020و از آپریل    P2بر این، گونه دیگري با نام  عالوه   .]29
 ). 2( باشدشده است که متعلق به برزیل می

 گونه آفریقاي جنوبی

در آفریقاي جنوبی   B.1.351با نام    2020این گونه از اکتبر سال  
شد جهش]28 [شناسایی  شده.  معرفی  نوع  این  در  که  اند هایی 
از   ، deletion 242-244  ،N501N  ،E484K  ،K417Nعبارتند 

D80A  ،L18F، D215H،D614G  ،A701V   این میان  از  که 
ها گیرد و سایر جهشقرار می   S2ها تنها یکی در زیر واحد  جهش

زیرواحد   تاجی  S1در  شده  پروتئین  گونه  ]28[اند  مشاهده   .
و همچنین طی   فرار کند  یدرمان يهايبادی تواند از آنتیم آفریقایی

  ي برا  B.1.351    يسازیخنث  تر مطالعاتی مشخص شده است که تی
 است  افتهی برابر کاهش    9تا   8  4اکینی استرازو    3فایزر يهان واکس

 . ]30و  28 [

 گونه ایاالت متحده 

-شناخته می  CAL.20Cکه با نام    B.1.42و   B.1.427 هايگونه
کالوند  ش در  ابتدا  در    ند شد  یی شناسا  ایفرنیدر  حاضر  حال  در  و 

یافته آن هنگام اتصال به : ویروس کرونا و گونه جهش2شکل 
 گیرنده سلول میزبان
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ا  هستند در حال گسترش    گری کشور د  29متحده و    االتی سراسر 
-درمان  یتوسط برخ  يسازیتوجه خنث کاهش قابل  گونه  نی ا.  ]31 [
 ). 2را نشان داده است (  EUAمونوکلونال  يبادی آنت براساس ياه

 گونه هند

شناخته شده است. گزارشی    B.1.617این گونه از ویروس با نام  
  کرونا در هند   روسی ودر نشریه نیچر بر این اساس ارائه گردید که  

  در حال حاضر   بزرگ،  يدر شهرها  یقبل  یآلودگ  يباال  زانیم  رغمیعل
به    است  وعیدر حال ش  این کشوردر    يگری از هر زمان د  ترعی سر

این  گونه که  با    ریگهمه   يمار یباي  را   ی سرعتچنان  هندوستان 
. تعداد موارد  )3(  کرده است متحیرفراگرفته است که دانشمندان را  

روند به شدت افزایشی داشته است. و  ماه مارس    لی روزانه از اوا
سرعت    اظهار داشتند کهاز محققان    یبرخ  ها،براساس این گزارش 

مق پدیدار شدن    ویروس  یفعل  وعیش  اسیو  دلیل  به  است  ممکن 
 ). 3در این کشور باشد ( روسی و ي ازدی جد ونهگ

 : یک جهش غالب و پایدارکننده  D614Gجهش  

هاي ویروس کرونا  توالی اند که در بسیاري ازمطالعات نشان داده
هاي متداول  ها یا به عبارتی جایگزینییکی از جهش  2019جدید  

به نام  تاجی   نیدر پروتئ   D614G  که مشاهده شده است جهشی 
هاي حاصل  ) که فراوانی این جهش در بین توالی 3است (شکل  بوده  

را به خود جلب   از محققان  بسیاري  از کشورهاي مختلف توجه 
است  نشان  .]32 [کرده  تحقیقات  پروتئین  سایر  که  است  داده 

(جهش  به    )G614Sیافته  (نسبت  اصلی   دارتری پا  ) D614Sپروتئین 
می  کی ولوژیدمیاپ  يهاداده  واست   کهپیشنهاد  پروتئین    کنند 
 . ]33 [باشدیافته روي انتقال ویروس نیز مؤثر میجهش 

 
ها  و براساس جهش   Nextstrainبندي دیگر توسط  طی یک دسته

تاکنون چندین شاخه مجزا    2020هاي پدیدار شده از سال  و گونه
)  4) ( 4  شکل (  اندهاي قبلی ذکر شد، معرفی شده از آنچه در قسمت 

 از:  عبارتند که
20A: 614که داراي جهش    هی پا  يریگهمه عنوان گونه  این گونه بهGS  

در پروتئین    D614Gباشد، شناخته شده است که داراي جهش  می
 تاجی است (پراکنده در سراسر جهان)

20B  :  20مشتق شده ازA   هايو داراي جهشN 203K   ،N204R   
 (پراکنده در سراسر جهان).   ORF14 50Nو

20C  :20از    مشتق شدهA    و دارايORF3a 57H  وORF1a  

265I جهان  راسردر س (پراکنده .( 
20D:   20مشتق شده ازB  و دارايORF1a 1246I  وORF1a  

3278S   و   یجنوب  يجنوب، اروپا  يکای در آمر  باشد. این گونهمی
 ی مشاهده شده است. جنوب يقای آفر

20E:   20مشتق شده ازA  هايو داراي جهشN 220V    ،ORF10 

30L   ،ORF14 67F  وS222V   درمی گونه  این    اروپا   شاسند. 
 یافت شده است. 

20F:   20مشتق ازB  و دارايORF1a 300F  وS 477N    باشد. می
 مشاهده شده است.  ایدر استرال این گونه از ویروس

20G  :  از داراي   20Cمشتق شده   ORF1b 1653D ،ORF3aو 

172V ،N 67S    وN 199L  یافت    متحده  االتی ا  باشد. این گونهمی
 شده است. 

20H / 501Y.V2  :  از شده  داراي   20Cمشتق   S 80A    ،Sو 

215G   ،S 484K   ،S 501Y   ،S 701V   ي قای آفر  در  باشد کهمی 
 ی متمرکز است. جنوب

20I / 501Y.V1 20از   : مشتق شدهB    و حاويB S 501Y  ،S 

570D  ،S 681H  ،ORF8 27*  در    باشد و همچنین این گونهمی
 مشاهده شده است.  انگلستان

(با رنگ آبی) روي هر سه زیرواحد  D614Gموقعیت جهش : 3شکل 
 پروتئین تاجی
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 هاي ژنوم ویروسی مقاومت دارویی ناشی از جهش

ب عوامل  دارو    ي زايماری ظهور  برابر  در  مهم   یکی مقاوم   نی تراز 
-روس ی و.  ]35و    34 [گذشته است  يهادهه در    یمشکالت پزشک

زیرا که برخی    اندمورد توجه عمده    ینگران  کی   عنوانبه   RNA  ياه
  ی را فقط پس از مدت کوتاه  ی توجهد مقاومت قابل نتوانیماز آنها  

  15 [د  ندست آوره  ب  یروسی ضد و  يقرار گرفتن در معرض داروها
ي  ها روسی رسد که ویبه نظر م  یتکامل  لحاظاز  . در واقع،  ]36و  

شوند می   یتصادف  يهاجهش متحمل    يادی زتا حد    RNA  حاوي
می  زیرا که  شوند  واقع  مثمرثمر  ویروس  براي  جهش    توانند  نرخ 

شود که  ویروسی می   افتهی جهش    انواع  جادی منجر به ا  باالي ویروس 
 . ]37و   15 [شوندمی یپزشک معضالتی در حیطه منجر به ایجاد

 19- کوویدهاي رایج واکسن  برنامه

در سال  سازمان جهانی بهداشت    يسازمنی با توسعه برنامه گسترده ا
  ، 0002در سال    يسازمنی و اه شدن  نیواکس  یو اتحاد جهان  1974

مورد توجه    یعفون  هايي ماری ب  هیعله شدن  نیواکس  یجهان  تیاهم
تار   .]38 [قرار گرفت نظر  از   یعفون  يماریب  نی ، چندیخی اگرچه 

  جاد ی واکسن ا  دیتول  ر د  معضالتینشان داده شده است که    دهیچیپ

  2019کرونا ویروس جدید  در حال حاضر،    . ]40و    39 [شودمی
پ  یکی  ا  ییهاروس ی و  نی تردهیچیاز  باعث  که  عفونت    جادی است 

شده است که پس از شیوع این ویروس  گسترده در سراسر جهان  
 . ]41 [مواجه شده بود هایی یت محدود تا مدتی باواکسن  دیتول

هاي عفونی، با توجه به اهمیت نقش واکسن در جلوگیري از بیماري 
- هاي مختلفی براي طراحی و ساخت واکسن کوویداکنون برنامه 

واکسن  19 جمله  از  است.  شده  شناسایی  ارائه  تاکنون  که  هایی 
 DNA(  کینوکلئ   دیاس  هاي مبنی برتوان به (الف) برنامهاند می شده
برنامه )،  RNAو   بر  (ب)  مبنی  شبهاي  (پ)    ،روسی و  هیذرات 

هاي مبنی (ت) برنامه ،  هاي مبنی بر زیرواحد پروتئینی (پپتید)برنامه
هاي مبنی (ث) برنامه   )،يریرتکثیو غ  تکثیري(  یروسی وبر وکتور  

شده    فیضع  روسی وهاي مبنی بر  برنامه   و (ج)  بینوترک  نیپروتئ   بر
   .]42 [اشاره نمودزنده  رفعالیروس غی ویا و 

هاي ذکر شده در باال، برخی از آنها به منظور ساخت  از میان برنامه
اند و تاکنون  اي قرار گرفتهمورد توجه ویژه  19- واکسن علیه کووید

هاي نسبتاً  اند واکسن ها و مراکز واکسن سازي توانستهبرخی شرکت 
او  ادامه، دو واکسن مؤثر  پایه  مؤثري را عرضه کنند. در  بر  لیه که 

اند، و  اند و کارایی باالیی را نشان دادهنوکلئیک اسید طراحی شده

 . )Nextstrain )4هاي مختلف ویروس براساس بندي گونهدسته :4شکل 
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هاي شناخته شده و در حال توسعه  همچنین تعداد دیگري از واکسن 
 اند. شرح داده شده 

 Pfizer -BioNTechواکسن  

  2020سال    هی در ژانورا  واکسن  ي  کار بر رو  BioNTechمحققان  
اسیديمولکول    کی ساخت    با نام    نوکلئیک  رسان  امیپ  RNAبه 
)mRNA  () در واقع ساخت این  .  )4آغاز کردندRNA  رسان پیام

در مراحل بعد، هنگام تزریق سازه    . ]43 [است  تاجیبر پایه پروتئین  
 تاجی   يهانیپروتئ مشاهده کردند که    ، محققانهابه سلولواکسنی  

ها قادرند متعاقباً این پروتئین  کهد  نشویدر بدن آزاد مایجاد شده  
 ). 5( کنند کی بدن را تحر یمنی ا ستمیپاسخ س

  ي برا  Pfizer  شرکت   يهمکار  با  BioNTech  ،2020  مارس   ماه  در
  ت ی نها  در  و  کرد  آغاز  را  ینیبال  شی آزما  کی   قات،یتحق  گسترش
  ي تجار  نام  و  tozinameran  یعموم  نام  به  را  یینها  واکسن

Comirnaty  ي ذکر شده، این  هانام   بر  عالوه  ).5(   کردند  ينامگذار
نام   با  است  BNT162b2واکسن  کارایی    . ]43 [نیز شناخته شده 

را   نموده  %95واکسن  دوز  اعالم  دو  در  آن  تزریق  همچنین  و  اند 
واکسنصورت می مانند سایر  نیز  آن  از  ناشی  ایمنی  و  هاي  گیرد 

   .]43 [استماه مشخص شده  2ویروسی به طور میانگین بیش از 
می  واکسن  این  اولیه  معضالت  جمله  سخت  از  شرایط  به  توان 

به گونه ابتدا  اي که  نگهداري آن اشاره نمود  -این واکسن می در 
دما  بایست سانت  -70  يدر  درجه    -80تا    -60(  گرادیدرجه 
زمان،   شدمی   داري نگه  گراد)سانتی گذشت  با  شرکت  اما    ها این 

که   یافته است و میاعالم کردند  بهبود  توان شرایط نگهداري آن 
شت  نگه دا  داری پا   گرادیسانت  درجه   -15تا    -25  يواکسن را در دما

   . )6و   5(
  فایزر واکسن    ینیبال  شاتی از آزما  مختلفی  یعوارض جانبهمچنین  

درد ،  یدرد، خستگ  ترین عوارض شاملشایع  گزارش شده است که
) تي)الژیمعضالنی  لرز،  سردرد،  مفصلب ،  درد  تهوع و    ،    حالت 

گرفتگی]44 [شوندمی از  عبارتند  موارد  سایر  تعر  .  ، قعضله، 
گرگرفتگجهیسرگ بی،  سوزن  ییاشتهای،  خارش،  خواب،  کاهش   ،

ها،  بر این گزارش. عالوه ]44 [ینیب  یسوزن شدن، اسهال و گرفتگ
فرد بیمار    یکننده زندگ  د ی عالئم تهد  شتریب  مشخص شده است که

 . ]44 [اندهنبود

 
1 Centers for Disease Control and Prevention 
2 Conjugate 

 mRNA-1273واکسن  

واکسن از  دیگر  واکسنیکی  شده  شناخته    mRNA-1273  هاي 
کپسوله شده با نانوذرات    mRNAبر    یواکسن مبتن  کاست که ی 

اي طراحی شده است که  به گونه  ؛ در واقع این واکسناست  يدیپیل
آمینو اسید    1273کل پروتئین تاجی (با طول توالی کامل: پروتئین  

. بر اساس گزارش مرکز پیشگیري  ]45 [کندمی   ي را رمزگذاراست)  
) بیماري  کنترل  این )1CDCو  تزریق  محل  در  جانبی  عوارض   ،

شامل   قرمزواکسن  می  و  يدرد،  سایر  ورم  که  حالی  در  شوند؛ 
،  د ، سردریخستگ  هاي مختلف بدن فرد شامل عوارض در قسمت 

   ).7(باشند می حالت تهوع  وتب  ، لرز،یدرد عضالن
هاي بر پایه نوکلئیک دو واکسن ذکر شده در فوق، از جمله واکسن 

هاي اولیه که وارد فاز عنوان واکسن ) هستند که به mRNAاسید (
هاي کلی برخی  ویژگی،  2اند. در جدول  بالینی شدند، شناسایی شده

 . ]46[ارائه شده است  19-هاي رایج کووید از واکسن 
واکسن  این  جمله  میاز  واکسن ها  به  پایهتوان  بر  وکتور    هاي 

، واکسن بر پایه ویروس غیرفعال، واکسن بر  شونده ریتکث یروسی و
پایه زیرواحد پروتئینی و واکسن بر پایه ذرات شبیه ویروس اشاره  

 ). 5نمود (شکل  

 کوبا   Soberana 02واکسن  

کوباتاکنون   آزما  اند کهمعرفی شده  ییپنج واکسن    ي هاشی تحت 
دارند  ینیبال پروتئینی   براساس  هاواکسن   این  همه.  قرار  زیرواحد 

ا معن  نی هستند.  بخش  ی بدان  آنها  که  پروتئ   ی است  را    تاجی  نیاز 
ها منجر به تولید  ساخت این واکسن   جهیدر نت  اند کههدف قرار داده 

مییخنث  يهايبادیآنت نهایت  کننده  در  و  اتصال   نعماشود    روند 
براساس گزارشی از    .)8(  شودمی   ویروس به سلول میزبان انسانی

نیچر   واکسن   Soberana 02نشریه  ترین  معروف  از  هاي  یکی 
که آن را   از ساکوبایی شناخته شده است   يهاواکسن   ری متفاوت 

است    »2«ترکیبیواکسن    کی  کند زیرا این واکسنمعرفی می وجود  م
به گونه این واکسن، آن را  این معنی که سازندگان  اي طراحی  به 

 شودترکیب می تر  يژن قویآنت  کی با    فیژن ضعی آنت  کی که  اندکرده 
،   Soberana 02ساختن  يکند. برا  ایجادرا    دی شد  یمنی تا پاسخ ا
شکل   کی کرونا را به  روسی و تاجی نیپروتئ  از  یقطعات دانشمندان 
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  د یتواند تولاست و می   ژن قدرتمندی آنت  کی   کهاز سم کزاز    رفعالیغ
 . ]47 [کردند  بیکند، ترک  تی ها را تقو يبادیو آنت  یمنی ا  هايسلول

 Sputnik Vواکسن  

و    2020مارس    ل ی در اوا  هیشده روس  دییواکسن تأ  ن یاولساخت   
شروع  در مسکو    یشناسکروب یو م  يولوژیدمیاپ  یمرکز مل  توسط

را به خود اختصاص داد و همچنین تاکنون   Sputnik V  شد و نام 
این واکسن   این  48است [  مؤثر  %6/91مشخص شده است که   .[

  ب یوکتور نوترک کتشکیل شده است که شامل ی دو جز  واکسن از
باشد می   5  بینوترک  روسی وکتور آدنوو  کی و    26نوع    روسی آدنوو

 باشند تاجی ویروس کرونا می  نیروتئ پژن  داراي  هر دو حامل    که
] 49[ . 

 هاي ایرانی واکسن

در حال حاضر چندین مؤسسه و شرکت در ایران مشغول کار بر  
هستند. نخستین واکسن ایرانی که موفق به    19-روي واکسن کوید 

بهداشت شده   وزارت  از  انسانی  کارآزمایی  و  کد اخالق  دریافت 
است واکسن کووبرکت تولید شده در شرکت شفافارمد است. این 

از نوع ویروس غیرفعال شده است و د ر حال حاضر در واکسن 
هایی مرحله سوم کارآزمایی بالینی قرار دارد. یکی دیگر از واکسن 

که در ایران در مرحله کارآزمایی بالینی قرار دارد واکسن کووپارس  
سازي رازي است که بر  متعلق به موسسه تحقیقات واکسن و سرم

پایه پروتئین نوترکیب تاجی طراحی شده است. مصرف این واکسن  
سه دوز (دو دوز تزریقی و یک دوز استنشاقی) در حال به صورت  
باشد. واکسن از نوع ویروس غیرفعال شده فخراواك نیز  بررسی می

که در مجموعه سپند وابسته به وزارت دفاع طراحی شده است در  
موفق به دریافت کداخالق از سازمان غذا و دارو شده   1399اسفند  

اس شده  شروع  آن  بالینی  مطالعات  و  شرکت  است  همچنین  ت. 
سیناژن به صورت مشترك با شرکت استرالیایی وکسین و موسسه  
(واکسن   کوبا  فینالي  مؤسسه  با  مشترك  طور  به  انستیتوپاستور 

Soberana 02  بالینی واکسن مطالعات  انجام  و  بر روي توسعه   (
 ).  9کرونا (به شکل پروتئین نوترکیب) در حال کار هستند (

 
 هاي رایج کوویدهاي کلی برخی از واکسنویژگی :2جدول 

-mRNA نام واکسن 
1273 BNT162B2 AZD1222 BBV152/ 

Covaxin 
NVX-

CoV2373 CoVLP 

 /Moderna سازنده
NIAID 

BioNTech/ 
Pfizer/ 
Fosun 

Pharma 

AstraZenca/ 
Oxford 

University 

Bharat 
Biotech Novavax 

Medicago/ 
Glaxo Smith 

Kline 

تاریخ شروع در فاز 
 بالینی 

 جوالي 
2020 

 جوالي 
2020 

 آگوست 
2020 

 نوامبر 
2020 

2020سپتامبر   
 نوامبر 
2020 

 30612 45000 26000 30000 44000 30000 تعداد شرکت کنندگان 
دماي نگهداري (درجه  

 سانتی گراد) 
20-  70-  8-2  8-2  8-2  8-2  

دوز 2 دو دوز  دو دوز  دو دوز  دوز مورد استفاده  دوز 2  دوز 2   

%94 کارایی واکسن  
95%  

 65(افراد باالي 
)%94سال=   

1/62%  
 55تا  18(افراد 

)%90سال=   
- - - 

  
بلند اثرات  اثربخشی و  هاي مدت واکسناهمیت پایش 

  19- کووید

هاي پیشین همچون واکسن ابوال  طی مطالعاتی که بر روي واکسن 
که شد  مشخص  گرفت،  پایههاواکسن   انجام  بر  که   ویروس  یی 

عوارض    برخی  ممکن است دارايهستند    رفعالیغ  ای شده    فیضع

در سایر مطالعات نیز مشخص شده است   . ]50-52[باشند    یجانب
هاي ناشی از  براي بیماري استفاده از واکسن    يبرا   ه یاول  ینگرانکه  

  ها ممکن است این است که این واکسن  هاي خانواده کروناویروس
بر مزایاي  . بنابراین، عالوه ]53[   شود  کی مونوپاتولوژی باعث واکنش ا

اند، توجه تولید شده   19-هایی که تاکنون علیه کوویدانواع واکسن 
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هاي آماري  ها بررسی شرایط و پایش سالمت و بررسیبه این چالش
ها حائز  تواند در ساخت و بهبود این روش هاي مختاف می در گروه

   اهمیت باشد.

 گیري نتیجه

هاي متفاوت با  هاي جدید و پیدایش گونهبا توجه به رخداد جهش
اولیه، شناسایی و بررسی جهش هاي موجود در ویروس  ویروس 

جدید   طبق    2019کرونا  زیرا  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از 
مطالعات مشخص شده است که پروتئین سطحی این ویروس که 
در اتصال و انتقال آن به سلول میزبان نقش دارد، متحمل بیشترین  

میاثرگذارترین جهشو   که  است  انتقال  ها شده  بر سرعت  تواند 
جهش بررسی  بنابراین،  باشد.  داشته  اثر  گونهویروس  و  هاي  ها 

پدیدار شده در زمینه طراحی دارو و سایر اقدامات درمانی از جمله 
تولید واکسن با کارایی باال عامل مهمی است که همواره مورد توجه  

ها در  ایش عملکرد و عوارض واکسنباشد. همچنین پمحققان می
بیماري گروه به  با توجه  اي جهت شناخت  هاي زمینههاي سنی و 

 بهتر و افزایش کارایی مهم است. 
 

پرانتز   اخذ است و شماره درؤشماره در براکت منظور منابع و م *
 ه است. منظور وبگا
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Investigation of the Ncov-2019 Variants and Vaccines 

Samira Abdikhani+,1, Shokouh Rezaei+,1, Yahya Sefidbakht*,1, Sareh Arjmand1 

According to reports about the appearance of various mutations in the novel coronavirus 2019 (nCoV-2019), 
the main purpose of this article is to introduce the types of mutations and important variants around the 
world. This study mainly focuses on the surface protein of the virus, called Spike (S) protein. S protein has 
undergone the most known mutation to date and has been used as the main target by vaccine platforms. 
Therefore, considering the importance and role of S protein, an attempt has been made to discuss mutations, 
the emergence of new variants, and their possible consequences in design and development of drugs and 
vaccines. Furthermore, developed nCov-19 vaccine platforms (based on mRNA, inactivated virus, protein 
subunit, replicating viral vector, and virus-like particles) being introduced. Also, according to international 
standards, monitoring of each method is being performed, which based on accurate scientific analysis and 
better statistical models, the potentials of these methods can be used to reduce the effects of the epidemic.
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