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 ماهیت زیستی کرونا ویروسبررسی 
 

 )ع(نیو اقتصاد دانشگاه جامع امام حس  تی ری دانشکده مد امیر حصیرچی، دکتر

 1399فروردین  25

 

 

الزم است به نحوی مختصر در    ،شیوع کرونا ویروس در ایران و جهان به منظور آشنایی دقیقتر با موضوع بحران

 بپردازیم.  19و سپس به کرونا ویروس عامل بیماری کووید  اتی ارائه خصوص ویروس و تفاوت آن با باکتری توضیح 

 

 ویروس   -1-1

آن ها قادر به آلوده  شود.  تکثیر می ارگانیسم های زنده یکاست که فقط در سلول   یی کوچکزا عامل بیماری  ویروس

اما فقط برخی از  از جمله باکتری ها هستند،  هامیکروارگانیسم تا حیوانات و گیاهان، از های حیاتانواع شکل  کردن

  کند.ها انسان را بیمار می آن

( دی)کپس  ینیپوشش پروتئ  کیاست که درون    دی اس  کیاز نوکلئ  یابلکه قطعه   ست، یزنده ن  سمیارگانویروس   ➢

 است.  محصور شده 

 اند. قابل مشاهده  یالکترون کروسکوپیکوچکتر هستند و فقط با م اریبس های از باکتر ➢

 . کندی را مختل م زبانیم یهااخته ی یاصل تیو فعال شودیم ریتکث زبانی م یبا استفاده از امکانات سلول ➢

  ی فاقد تمام   رای. زباشندی م   یداخل سلول  ی و انگل اجبار  شوندی م  ریزنده تکث  یهادر سلول   یخنث  طیتنها در مح  ➢

 . دانستندنمی  زنده را  هاآن  گذشتهشناسان تا اواخر سده  ستیهستند، ز  کیبجز فاز ژنت یستیز  یهای ژگیو

در   یسمیمتابول یهاواکنش  یاصل یهام ی نداشتن آنز لیندارند و به دل یحالت هومئوستاز کنند،ی رشد نم ➢

 رو نوشت بردار معکوس میو آنز ATP میآنز شود،ی افت میها در آن  می. فقط دو آنزدهدی ها رخ نمآن

 .دارها RNA مخصوص

بودن آنها   ی تصور انگل اجبار ،یشگاهیآزما طی در شرا هاروس یو ریامروزه با توجه به امکان کشت و تکث ➢

 .است  دیدچار ترد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
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کرونا ویروس عامل بیماری اخیر از نوع کروی و تاجی  باشند. یچند وجه ای یچ یمارپ ،یممکن است کرو ➢

 شکل است.

  ن، ی)پروتئ یسلول ی از جنس غشا  یپوشش  کیاست که  نیا  یجانور  یهاروسیمخصوص و  ی ژگیو  کی  ➢

بدان جهت است که   ن یو ا  آورندی خود بدست م  یقبل  زبانیپوشش را از م ن ی( دارند. انیپروتئ کویو گل دیپیل

 . شوندیم زبانی( وارد می)درون ران  توزیدوسآن  قیاز طر یجانور   یهاروسیو

  یو جانور  یاهیگ یهاروس یو  رینام دارند که از سا وفاژیباکتر کنند،ی حمله م های که به باکتر یی هاروسیو ➢

)به  یچ ی( و پوشش مارپدی)به عنوان کپس یبدان علت است که شامل دو پوشش چند وجه نیترند. ا دهیچ یپ

 .باشندی م( م عنوان د

  یروس یذرات و یو با رهاساز  شودی آغاز م  زبانیاز آلوده شدن سلول م هاروس یو یچرخه همانندساز  ➢

 .ابدیی بالغ خاتمه م جادشدهیا

خود نبوده و    یسازقادر به مشابه   ،ییایمیو فعل و انفعالِ ش  سمیو هرگونه متابول  ی به علتِ فقدانِ ساختمانِ سلول ➢

سلولِ زنده   یِ ساز نیو دستگاهِ پروتئ یو محتاجِ انرژ  افتهیحساس راه  ی به داخل سلول دیبای عمل م  نی ا ی برا

 .باشندیم

عمل فقط توسطِ سلولِ حساس و   نیاست و ا  ر یپذسلول امکان  توسطِبه داخلِ سلول فقط  روسیانتقالِ و  ➢

 . ردیگی انجام م  روسی( آشنا به وی)رسپتورها  یهارنده یحاملِ گ

به انتقالِ انواعِ مختلفِ   توانندی آماده دارند احتماالً م روسیجذبِ و یرا برا هارنده ینوع گ نیکه ا  ییهاسلول  ➢

  روس یبا و یمقاوم بوده و هرگونه تماس روسی سلول در مقابلِ و صورت نی ا ر یبپردازند، در غ هاروسیو

 خواهد بود. جهینتیب

. گرددی آغاز م روسیو کیدنوکلئیاس تِیسلول، فعال یِهام یتوسطِ آنز یبا دخول به سلول و پوشش بردار   ➢

به کمکِ آن   و را دارا بوده  زبانیسلول م سمِیمهار نمودنِ متابول یِ برا  ی کاف یهاژن  روسیو  کِیدنوکلئیاس

. پس از آلوده  کندی م ن یتأم زبانیلولِ مخود را توسطِ س رِیتکث یبرا  ،یاتیح یمیفعل و انفعاالتِ ش اجاتِیاحت

 .کیتیل چرخهی و زوژنیل چرخه  :ردیدر دو نوع چرخه انجام گ تواندی م هاروسیو ریتکث زبانیشدنِ سلولِ م
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  ا ی و آزاد شدنِ ژنوم  هیمراحل اول یپس از دخول به سلول پس از ط روسیو یگاه ی: زوژنیل چرخه ➢

که در   دهدی م  یجا  زبانیخود را درونِ کروموزومِ م روس، یو نیژنوم و پروتئ د یبه عوضِ تول ک،یدنوکلئیاس

نوع   نی. در اشودیم میتقس زین روسیپرو و ،یسلول میبا هر بار تقس ندیگویم روسین پرو وآ حالت به  نیا

مرحله بدون   نی ا یکه گاه  کندی م دایپ ریتکث یروس یشود ژنومِ و  بیتخر زبانیکه سلولِ مچرخه بدونِ آن 

  ت ینوزاد را به خارجِ سلول هدا   یهاروس یکامل پرداخته و و   روسِیو  دِ یشود به تول  ب یتخر  زبانیکه سلولِ مآن

 .کندیم

راه   نیشده از ا  بی تخر یخود به کل  روسیو ریپس از انجامِ تکث زبانیمرحله سلولِ م نی درا :کیتیل چرخه ➢

 .شوندی آزاد م  زبانی از سلول م یاد یز  یهاروسیو

امر فقدان   نی ا یاست. علت اصل طور کامل شناخته نشده تاکنون به  یوانیو ح یانسان  یهاروس یو کیژنت ➢

  زبان یکامالً وابسته و گره خورده به سلول م  رشانیهاست. چون تکث   آن  یاختصاص  سمیو متابول  یساختمان سلول

 هاروس یو ی . از طرفستا یریگیقابل پ یجزء به جزء آن دشوار و مراحل مختلف آن به سخت ی است، بررس

  دز یآنفلوآنزا و ا  ی هاروس یاز و ریها به غدر آن  یکیژنت راتییبوده و تغ های استوارتر از باکتر ی کیاز نظر ژنت

  یها به سادگآن   کیژنت  یبررس  رو  نی . از اافتدیبه ندرت اتفاق م   یلیخ  یوانیو ح  یانسان   یهاروس یو  ریدر سا

 .گرددی منعکس م یروسیو  یهای ماریآن در درمان ب  یو دشوار  ستین ریپذ امکان

 نمایش داده شده است:  (4شماره )ساختار ساده یک ویروس در تصویر  ➢

 

 
 ساختار ساده شده یک ویروس  -(1تصویر شماره )
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 19عامل بیماری کووید ویروس کرونا  -2-1

 

در بافت   بافت های بدن )با ارجحیتاز طریق دهان، بینی و چشم ها وارد  19بیماری کووید  عامل ویروسکرونا 

شروع  اطالعات ژنتیکی به سلول ها، پس از انتقال ( شده و در آنجا النه گزینی نموده و و در قله ریه ها دستگاه تنفس

به سرعت به تخریب بافت مورد نظر  پس از تکثیر سلول پاره می شود و عامل پاتوژن به تکثیر در سلول ها می نماید. 

 می پردازد. 

 

  ی ها ها به سلول کار ، آن  ن یا یکنند. برا جادیا  یماریبدن انسان شوند تا ب یوارد سلول ها  دیها با روسیو ➢

نفوذ ویروس    یچگونگ  ی کنند. بررس  یم   قیسلولها تزر  نی خود را در ا  یکیمناسب وصل شده و اطالعات ژنت

 این موضوع است. ( نمایانگر 5تصویر شماره ) ها مطالعه شده است. در سلول 

 

 
 به سلول های بدن انسان   19ریق اطالعات ژنتیک کووید اتصال و تز -(2تصویر شماره )
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یا پنگولین ها،   خفاش ها اتکا کرد که در آنشواهدی  باید به  ،صحت فرضیه طبیعی بودن انتقالدر صورت  ➢

به شمار رفته و البته هنوز هیچ مدرک قابل قبولی برای این فرضیه  در انسان  19عامل ایجاد بیماری کووید 

 البته تحقیقات به سرعت و با شدت ادامه دارد.  .سازمان بهداشت جهانی آن را تائید نکرده استوجود ندارد و  

، علیرغم اجتماعات بزرگی که دارند، به ندرت  باید اشاره کرد که این جانداران خفاش ها در خصوص  ➢

اری زا را  در عین حال به دلیل پروازهای طوالنی امکان گسترش عوامل بیمیکدیگر را بیمار می کنند و 

 دارند)کیت جونز، استاد دانشگاه امپریال کالج لندن(. 

خفاش ها پستاندار هستند و ساز و برگ زیادی برای پخش ویروس ها دارند و   هم چنین باید اضافه کرد که ➢

بعضی از آن ها مستقیم یا از طریق یک میزبان واسطه )پنگولین یا مورچه خوار   این احتمال وجود دارد که

که یکی از غذاهای محبوب چینی است و در طب سنتی چین کاربردهای زیادی دارد( موجب   فلس دار

  بیماری انسان شوند)جاناتان بال، استاد دانشگاه ناتینگهام(.

تبادل ژنتیکی بین خفاش و  به انسان، یک  19امکان دارد قبل از ورود عامل بیماری کووید به این ترتیب  ➢

ات روی برگ ها از سوی پنگولین ها و در محل زندگی خفاش ها صورت  پنگولین، در هنگام خوردن حشر

   نمونه انسانی داشته اند.شباهت به درصد   99تا ویروس های یافت شده در پنگولین ها، گرفته باشد. 

انجام شده باشد. شاهد مدعای   در طبیعت البته این امر دور از انتظار هم نیست که این واسطه گری ➢

سارس از   یعنی عامل بیماری سارس و مرس است. به نحوی که 19هم خانواده کووید  ویروساخیر، انتقال 

و نیز ویروس مرس از خفاش به شتر و از شتر به انسان در سال های گذشته  خفاش به گربه و از گربه به انسان 

 ن موضوع است.نمایانگر ای زیر  تصویر  منتقل گردیده است.
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 از خفاش بالواسطه یا پنگولین  با واسطه به انسان  19چرخه انتقال کووید  -(3تصویر شماره )

 

دست ساخته بودن این ویروس و خروج عمدی یا غیر عمدی از آزمایشگاه   تحقیقات برروی احتمالباید افزود که 

اما تاکنون اطالعاتی که بتواند این   ،در حال انجام استبرای مقاصد گوناگون های چین یا آمریکا و به کارگیری آن 

 موضوع را اثبات کند یافت نشده است .  

پذیری  و دسترس ها و فناوری بیولوژیک شدن مهارت  و جهانی حوزه زیستی های مداوم در شرفت با پیدر عین حال 

شود و تعداد بازیگران بیشتری درگیر  های ییولوژیکی بیشتر میاستفاده از سالح احتمال  های توانمندساز،  بیشتر فناوری

 شوند. ها می این برنامه 

افزار بودن یک بحران یا  مدانه و جنگبه دلیل ماهیت تروریستی و مخفیانه این نوع جنگ، عموماً اثبات تاثیرات عا

توان  بیماری، حتی با گذشت زمان چندان ساده نیست، اما از سوی دیگر، وجود آن را به بهانه فقدان مستندات نمی 

 نادیده گرفت.  

 


