
آیا بیش از یک  گونه کرونا ویروس جدید وجود دارد؟
 مترجم: شراره فرهی منش

از زمان ظهور کرونا ویروس جدید، موسوم به 
SARS-CoV-2، چندین محقق پیشنهاد کرده اند 
که بیش از یک  گونه از این ویروس وجود دارد. 
همچنین جهش های ایجادشده منجر به تغییراتی 
در نحوه همه گیری و کشندگی آن ایجاد کرده 
است. بااین حال، نظرات متفاوتی وجود دارد.
جهش ژنتیکی پدیده طبیعی و روزمره است. 
جهش ژنتیکی می تواند هر بار که مواد ژنتیکی 

کپی می شوند، رخ دهد.
هنگامی که ویروس در داخل سلولی که آن را 
آلوده کرده همانندسازی کند، تعداد کپی های 
جدید، اختالفات کمی با ویروس اولیه خواهد 

داشت. چرا این موضوع مهم است؟
هنگامی که جهش ها منجر به تغییر در نحوه رفتار 
ویروسی می شود، می تواند عواقب قابل توجهی 

داشته باشد. 
مضر  میزبان  برای  نباید  لزومًا  تغییرات  این 
که  داروهایی  یا  واکسن  مورد  در  اما  باشند، 
را هدف  پروتئین های مشخص شده ویروسی 
قرار می دهند، جهش ها ممکن است این تعامل ها 

را تضعیف کند.
از زمان ظهورSARS-CoV-2، چندین مطالعه 
تحقیقاتی، تغییرات در توالی ژنتیکی ویروس 
را بررسی کرده اند. این مسئله بحث در مورد 
اینکه آیا چندین گونه از این ویروس وجود 
دارد یا خیررا مطرح کرده است. اگر این موضوع 
برتوانایی ویروس در آلوده کردن میزبان، ابتالی 
تعداد افراد بیشتر و مرگ و میرتأثیر داشته باشد، 

بسیار بحث برانگیزخواهد بود.
بسیاری از دانشمندان خواستار احتیاط هستند. 

چرا جهش های ژنتیکی قابل توجه هستند؟
پوشش دار   RNA ویروس   2-SARS-CoV
در  آن  ژنتیکی  ماده  که  معنی  این  به  است، 
RNA تک رشته ای رمزگذاری می شود. در داخل 
سلول میزبان، مکانیسم تکثیر خود را می سازد.
فوق العاده  جهش  دارای   RNA ویروس های 
باالیی هستند زیرا آنزیم های تکرار آن ها هنگام 
تهیه نسخه جدید ویروس، مستعد خطا هستند.
پروفسور جاناتان استوی ویروس شناس و رهبر 
در  کریک  فرانسیس  موسسه  در  ارشد  گروه 
اخبار پزشکی گفت که چه موردی  به  لندن، 

جهش های ویروس را مهم می کند.
وی گفت: »جهش، تغییر در دنباله ژنتیکی است. 
واقعیت تغییر جهش موضوع اصلی نیست بلکه 

پیامدهای عملکردی آن مهم است«.
یا  دارویی  هدف  خاص،  ژنتیکی  تغییر  اگر 
می کند  عمل  ویروس  علیه  که  را  آنتی بادی 
که  ویروسی  ذرات  از  دسته  آن  دهد،  تغییر 
دارای جهش هستند، از آن هایی که فاقد جهش 

هستند، پیشی می گیرند.
برای  پروتئین  »تغییر  افزود:  استوی  پروفسور 
ورود ویروس به سلول که مقدار بسیار کمی 
گیرنده پروتئین را در خود جای می دهد، می تواند 

مزیت رشد را برای ویروس ایجاد کند«. 

کسری  تنها  که  کرد  تأکید  باید  »بااین وجود، 
بیشتر  بود.  از همه جهش ها سودمند خواهند 
آن ها برای ویروس خنثی یا مضر خواهند بود 

و ادامه نخواهد یافت«.

محققان به دنبال جهش ژنتیکی هستند
که  را  تحقیقاتی  اخیراً  امروز  پزشکی  اخبار 
توسط گروهی از دانشگاه ایالتی آریزونا انجام 
شده بررسی کرده است. این مقاله جهشی را 
اتفاق مشابه که در طول  از  نشان می دهد که 
اپیدمی SARS در سال 2003 رخ داده است، 

تقلید می کند.
بررسی  را  بینی  سواب  نمونه  پنج  گروه  این 
کردند که نتیجه آزمایش SARS-CoV-2 مثبت 
موارد  این  از  یکی  دریافتند که  آن ها  داشتند. 
حذف شدگی دارد، به این معنی که بخشی از 
ژنوم ویروسی ازدست رفته است. به طور دقیق، 
81 نوکلئوتید موجود در کد ژنتیکی ویروسی 

از بین رفته است.
جهش های  که  می دهد  نشان  قبلی  تحقیقات 
را  تکثیر  در   SARS ویروس  توانایی  مشابه، 

کاهش می دهد.
 Translational مطالعه دیگری که این بار در مجله
Medicine چاپ شده، پیشنهاد کرده است که 
SARS-CoV-2 الگوهای جهش خاصی را در 

مناطق جغرافیایی مجزا دارد.
محققان از دانشگاه مریلند در بالتیمور و شرکت 
در   Ulisse Biomed ایتالیایی  بیوتکنولوژی 
تکرارشونده  ژنتیکی  جهش  هشت  تریست، 
را  کووید-1۹  به  مبتال  بیمار  نمونه   220 در 

بررسی کردند.
آن ها سه مورد از این جهش ژنتیکی را به طور 
انحصاری در نمونه های اروپایی و سه مورد دیگر 
آمریکای  نمونه های  در  انحصاری  به طور  نیز 

یافتند. شمالی 
پروفسور استوی می گویند: »ویروس ها به طور 
هماهنگ  خود  میزبان  گونه های  با  معمول 

می شوند. اگر ویروس ها از گونه ای به گونه دیگر 
منتقل شوند، به عنوان مثال، از خفاش به انسان، 
درجه ای از هماهنگی مجدد اجتناب ناپذیر است، 
هم برای اینکه از دفاع طبیعی میزبان جلوگیری 
شود و هم به دلیل اینکه تعامل بهینه با سلول های 

میزبان جدید ایجاد شود«.
وی افزود: »جهش ها، تصادفی رخ خواهند داد 
و مناسب ترین ویروس ها غالب خواهند شد«؛ 
  2-SARS-CoV بنابراین تعجب آور نیست که
به دنبال جهش، به جمعیت انسانی انتقال  یافته 
و در حال گسترش است. واضح است، چنین 

تغییراتی در حال حاضر اتفاق می افتد.
بااین حال، پروفسور استوی فکر نمی کند که در این 
مرحله مشخص باشد که چگونه جهش ها، رفتار 
SARS-CoV-2 را در طوالنی مدت به پیش می برد.
 2-SARS-CoV او می گوید: »ترس از تکامل
به گونه ای که در برابر واکسن ها و داروهای 
غیرمنطقی  باشد،  مقاوم  ساخت،  حال  در 
دارد  وجود  امکان  این  »بااین حال،  نیست«. 
آسیب زای  کمتر  نسخه  تکامل  شاهد  ما  که 

باشیم«. ویروس 

نظرات همچنان متفاوت اند
در اوایل سال جاری، محققان دانشگاه پکینگ 
 National Science Review در پکن مقاله ای در
SARS- جداگانه  دوسویه  که  کردند  منتشر 
 »L« را  آن ها  که  توصیف می کرد  را   2-CoV

و »S« نامیدند.
آن ها 103 نمونه توالی ویروس را بررسی کردند 
که حدود 70 درصد از آن ها از نوع L بودند.

بااین حال، گروهی در مرکز تحقیقات ویروس 
در دانشگاه ِگالسکو در انگلستان مخالف این 
یافته ها بودند و انتقاد خود را از داده های این 
منتشر   Virus Evolution مجله  در  پژوهش 

کردند.
نویسندگان می گویند: »با توجه به عواقب این 
ادعاها و پوشش شدید رسانه های خبری در 

مورد این نوع مقاالت، ما داده های ارائه شده را 
با جزئیات بررسی کرده ایم و نشان می دهیم که 
نتیجه گیری اصلی آن مقاله قابل  اثبات نیست.«
ژنتیک  رئیس  رابرتسون،  دیوید  پروفسور 
ویروسی و بایوانفورماتیک در مرکز تحقیقات 
ویروس، در این گروه بود . اخبار پزشکی امروز 
نظر او را در مورد احتمال وجود بیش از یک  

گونه SARS-CoV-2 پرسید. 
مورد  در  شواهدی  که  زمانی  »تا  گفت:  وی 
تغییر بیولوژی ویروس وجود دارد، نمی توانیم 
بگوییم که گونه های جدیدی از ویروس وجود 
دارد. درک این نکته مهم است که جهش های 
تکثیر  برای  طبیعی  جانبی  محصول  ژنتیکی، 
ویروس هستند و این که بیشتر جهش هایی که 
و  بیولوژی  در  تأثیری  هیچ  می کنیم  مشاهده 

عملکرد ویروس نخواهد داشت«.
او همچنین می گوید: »اگر توالی های مختلفی 
تنها  داریم.  متفاوتی  گونه های  باشیم،  داشته 
هنگامی که درک بیشتری از پیامدهای عملکردی 
باشیم،  داشته  مشاهده شده  تکاملی  تغییرات 

می توانیم طبقه بندی مجدد انجام دهیم«.

سروتیپ ها و پژوهش های آینده
بنابراین، دانشمندان تردیدگرا چه نوع شواهدی 
را در مورد چندین سویه SARS-CoV-2 بررسی 

می کنند؟
اخبار پزشکی امروز از پروفسور مارک هیبرد، 
از دانشکده بهداشت و پزشکی تروپیکا لندن در 
انگلستان، خواست تا در این بحث شرکت کند.
شناسان،  ویروس  »برای  داشت:  اظهار  وی 
»سویه« کلمه ای ذهنی است که همیشه معنای 

مشخص و واضحی ندارند.«
او گفت: »در مورد SARS-CoV-2 مفیدترین 
توصیف  برای  که  است  »سروتیپ«  ایده 
انسان  ایمنی بدن  سویه هایی که توسط پاسخ 
پاسخ  می شود.  استفاده  است،  قابل تشخیص 
ایمنی به یک سروتیپ معموالً باعث محافظت 
در برابر سروتیپ های مختلف نمی شود. برای 
SARS-CoV-2، هیچ مدرک قطعی در دست 

نیست که این اتفاق افتاده است«.
وی ادامه داد: »برای اینکه نشان دهیم ویروس 
ازنظر ژنتیکی به اندازه کافی تغییر کرده است تا 
بتواند پاسخ ایمنی متفاوتی ایجاد کند، باید ایمنی 
بدن را مشخص کنیم و نشان دهیم که برای 
یک سروتیپ عمل می کند و نه برای دیگری.« 
پروفسور هیبر می گوید: »دانشمندان در حال 
مطالعه آنتی بادی های خنثی هستند تا به آن ها 
در تعیین سروتیپ برای SARS-CoV-2 کمک 
کنند. این آنتی بادی ها می توانند از ابتال به ویروس 
به سلول میزبان جلوگیری کنند، اما ممکن است 

در برابر سویه جدید مؤثر نباشند«.
نیاز  تجربی  شواهد  به  ایده آل  حالت  در  »ما 
داریم، مانند نشان دادن اینکه جهش منجر به 
اثبات تأثیر  تغییر عملکرد ویروس می شود و 

این تغییر در افراد مبتال به عفونت«.
منبع: Medical News Today / ۲۲ می ۲۰۲۰
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