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مقاله است که پس از طی فرایند « شده پیش از انتشارپذیرفته»این نسخه 

داوری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت 

کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از فرایند ویراستاری 

ه پیش از شدپذیرفته»گزینه  مجله دانشگاه علوم پزشکی اراکشود. منتشر می

ها دهد تا نتایج آنرا به عنوان خدمتی به نویسندگان ارائه می« انتشار

ترین زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی در دسترس باشد. در سریع

ی فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی می کند، اپس از آنکه مقاله

یک شماره مشخص در خارج و در « شده پیش از انتشارپذیرفته»از نسخه 

شود. شایان ذکر است صفحه آرایی و ویراستاری فنی سایت نشریه منتشر میوب

شود که ممکن است بر محتوای باعث ایجاد تغییرات صوری در متن مقاله می

 آن تأثیر بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر نشریه خارج است.

 

 گونه استناد شود: لطفا این

Sarvmeili J. [A Systematic Review of Genetically Challenging Changes of SARS-Cov-2 Variants; 

Escaping the Immune System and Vaccine Effectiveness (Persian)]. Journal of Arak University of 

Medical Sciences. Forthcoming 2023. Doi: http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.6932.1 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.6932.1  
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Abstract: 

Background and Aim: So far, extensive research has been conducted on the Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) virus and its disease in different regions of the world. The aim of these studies is to 

present practical findings and suggestions about more familiarity with the characteristics of this virus, including its 

structural and genetic characteristics, origin of genesis, evolution, genomic changes, biological cycle and pathological 

function, that can be used to adopt efficient strategies in controlling and treating the pandemic. 

Material and Methods: In order to perform genomic analysis, the complete sequence of the desired coronaviruses 

with accession numbers obtained from GenBank or GISAID was stored from databases such as NCBI and ViPR, and 

then the sequences were aligned with Workbench CLC Main software. In the next step, the phylogenetic tree was 

drawn by Neighbor-Joining method with 1000 repetitions (bootstrap) by MEGA X software and FigTree v1.4.4 was used 

to display the tree more clearly.  

Ethical considerations: All ethical principles in writing this article have been observed according to the instructions of 

the National Ethics Committee and the COPE regulations. 

Findings: In the current study, mutations and the effect they may have on transmissibility, pathogenicity and vaccine 

effectiveness, molecular features, epidemiology and the place of emergence of coronaviruses, focusing on variant of 

concern (VOC) including alpha (B.1.1.7), beta (B.1.351), gamma (P.1), delta (B.1.617.2) and omicron (B.1.1.529) are 

presented. 

Conclusion: The occurrence of mutations and continuous evolution have led to the rapid and simultaneous emergence 

of different variants, each of these changes can contribute to the escape of therapeutic methods such as neutralizing 

antibodies (Nab) and convalescent plasma, as well as reducing the effectiveness of vaccines. Therefore, increasing 

monitoring for documentation, understanding the spread of different lineages and more detailed study of these 

mutations in identifying variants and effectively dealing with them is of great importance. 

Keywords: COVID-19, Neutralizing antibodies, Pandemic, SARS‐CoV‐2, Vaccine efficacy, Variants of concern 

(VOCs(, Virus evolution 
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 :چکیده

صورت گرفته جهان مناطق مختلف در و بیماری ناشی از آن  CoV-SARS-2 ویروسدر مورد ای تاکنون تحقیقات گسترده :زمینه و هدف

ات خصوصیهای این ویروس از جمله ها و پیشنهادهای کاربردی در مورد آشنایی بیشتر با ویژگیی یافتههدف از انجام این مطالعات، ارائه است.

ی راهبردها ها را در اتخاذتوان آنمی کهاست  یکیو عملکرد پاتولوژ یولوژیکب یچرخه ،یژنومتغییرات  ،تکامل، دایششا پیمنساختاری و ژنتیکی، 

 ی به کار گرفت. ریگهمهدر کنترل و درمان  کارامد

یا  GenBankبرگرفته از  دسترسیهای با شماره مورد نظر هایویروسبه منظور انجام آنالیزهای ژنومی، توالی کامل کرونا ها:مواد و روش

GISAIDهایی مانند، از داده پایگاهNCBI   وViPR افزار ها با نرمتوالی یفیردهمو سپس  ذخیرهWorkbench CLC Main  .انجام شد

م گردید ترسی MEGA Xافزار نرمتوسط  (bootstrapتکرار ) 0111با   Neighbour-Joiningروشی بعد درخت فیلوژنتیک با در مرحله

 استفاده شد. FigTree v1.4.4تر درخت از و برای نمایش واضح

 .رعایت شده است COPE های کمیته اخالق ملی و مقرراتتمام اصول اخالقی در نوشتن این مقاله طبق دستورالعمل :قیالحظات اخالم

 هایند، ویژگیباش داشته واکسن اثربخشی و زاییبیماری شدت انتقال، قابلیت بر است که ممکن نیز تأثیری ها وجهشی حاضر، در مطالعه :هایافته

 دلتا (،P.1) (، گاماB.1.351(، بتا )B.1.1.7) آلفااز جمله  VOCهای ها با محوریت واریانتویروساپیدمیولوژی و محل ظهور کرونا مولکولی،

(B.1.617.2و امیکرون ) (B.1.1.529 ).ارائه شده است 

ر ب توانندهر کدام از این تغییرات می که است های مختلف شدهواریانت همزمان و سریع ظهور به مداوم منجر ها و تکاملبروز جهش :گیرینتیجه

شند. ها نقش داشته باواکسن یاثربخشو همچنین کاهش  نقاهتی پالسمای و (Nab) کنندهخنثی هایبادیهای درمانی مانند آنتیفرار از روش

ی ابلهها و مقها در شناسایی واریانتتر این جهشی دقیقمطالعه ومختلف  یهادرک گسترش دودمان ی،مستندساز ینظارت برا شیافزا ن،یبنابرا

 .برخوردار است ییباال تیاز اهمها با آن موثر

، (VOCs) کنندهنگران هایواریانتواکسن،  ی، اثربخشSARS-CoV-2 ،یریگهمه کننده،یخنث یهایبادیآنت، 01-دیکووی: کلیدی هاواژه

 روسیتکامل و
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 مقدمه:

بشر COVID-19  پس از ظهور بیماری. اندمطرح بوده یسالمت عموم یبرا معضل بهداشتی یک همواره به عنوان نوظهور یعفون هاییماریب

 محافل بیشترتوجه  از آن زمانآورد.  ی ویروسی رویاندیشی در برابر تهاجم گستردهبه چاره و بردبه ضعف خود در برابر یک ویروس ناشناخته پی

 تحقیقاتی یهاهمایشگاآن در آز دنبو ریستکاد یا طبیعی ءمنشا نظراز  وسیرو ینا رظهو الیلدهای مختلف به حوزه محققین هایبحثو  یخبر

 است افتهیبه سرعت در سراسر جهان گسترش  شده ومنتقل و مسافران  بدون عالمت مارانیتوسط ب SARS-COV-2. (0) معطوف بوده است

از  شیباز این تعداد اند که مبتال شدهبه این بیماری نفر  ونیلیم 756از  شیب ، در مجموع2123 یژانویه 5تا گیری به طوری از شروع همه (2)

دوز واکسن میلیارد  03ند. همچنین از زمان شروع واکسیناسون بر علیه این بیماری هم حدود بیش از اشده فوتنفر در سراسر جهان  ونیلیم 7

خفاش به عنوان مخزن طبیعی بالقوه،  مانندی ین انسان و حیواناتبدر ویروس کرونا یهای خانوادهجایی که ویروساز آن .(3) شده است قیتزر

های گاهی بیماریکه  هستند، این امکان وجود دارددر گردش ک و شتر خوی، احتمال یانیم زبانیعنوان م به( خوارمورچهیی )نوعی ماالپانگولین 

 یبینوترک ای یکیژنت یهااز جهش یناش راتییبا تغ SARS-CoV-2مانند  ییهاروسیتکامل و. (4) ایجاد کنند خطرناکیبسیار  یا خفیف و

 یغییراتتها و همچنین و انتقال آن گردش ،هااین ویروسط ارتباگیرد. بنابراین ارزیابی صورت میژنوم  ریدر طول تکث ی،کیژنت هایدر کد یروسیو

 .(5) اهمیت داردهای مختلف گونهها در بین در آن حذف، اضافه و درج مانند

در  وعیش یرساناطالع ی والمللنیب دگیگستر یابیرد به منظور قاتیدر تحق یروسیو یهااز ژنوم استفاده ی،بهداشت عموم یهااستیساز نظر 

 درکه به طور بالقوه  ییهادر حال ظهور و جهش یهاگونه ،یولوژیدمیاپبر درک  عالوهای قابل مالحظه است. از طرفی ی و منطقهمحلسطح 

برای که در سراسر جهان  یادیز یهاتالش رغمیعل. (7) شوندمی ییشناسا یتوال نییتعنیز به کمک هستند  دخیل روسیو یهایژگیو رییتغ

های و هر لحظه ظهور یک واریانت بالقوه با جهش ستیقابل کنترل ن این بیماری به طور کامل ، هنوزانجام شده استCOVID-19  مقابله با

-SARSانواع  عیگسترش سر ن،یعالوه بر ا. (0) کند فیرا تضع روسیمهار و یبرا ونیناسیواکس قیگله از طر یمنیاو  هاتواند واکسنیمجدید، 

CoV-2  شود که در ایندر حال توسعه  ای دییدر حال تا یهاواکسن فیو تضع افتهیبهبود مارانیب یمنیا یهااز پاسخسبب فرار ممکن است 

 یدهد که اقدامات کنترلیانتقال باال نشان م تیبا قابل یکیانواع ژنت عیظهور و گسترش سر. در نتیجه (6) ی هم گزارش شده استشواهدمورد 
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 ازیورد نم های درمانی و پیشگیریروش یابیارز یبرا یحفاظت یهایاز همبستگ یشتریدرک ب. بنابراین رندیممکن است مورد تهاجم قرار گ یفعل

که  نیز تأثیری ها وجهش با مرتبط تیطالعاا ،هاکروناویروس تکامل یدایش وپ ءمنشای مطالب کلی در مورد ارائه ضمن مطالعه یندر ا. (8) است

ژی و محل اپیدمیولو مولکولی، هایباشند، ویژگی داشته واکسن اثربخشی و زبانیبا متعامل زایی، بیماری شدت انتقال، قابلیت بر است ممکن

 ( و امیکرونB.1.617.2) دلتا (،P.1) (، گاماB.1.351(، بتا )B.1.1.7) آلفا یکنندهواریانت نگرانپنج ها با محوریت ویروسظهور کرونا

(B.1.1.529) اند تا جهت درک بهتر و انتخاب راهکارهای تشخیصی و درمانی کارامد به کار گرفته منابع ارائه شده و مقاالت به پیوندهایی با

 شوند.

 روش کار

 WHO،CDC مختلف مانند سرورهای و داده هایسعی شده است از اطالعات موجود در مقاالت، پایگاهی مروری سیستماتیک مطالعهدر این 

،NCBI  ،GISAID، ViPR، GitHub( ،SARS-CoV-2 resources )Nextstrain، Pango lineages  ی ژنوم یهامنابع داده یرساو

 یگذاربه اشتراک یبرا یابتکار جهان. (4) استفاده شود SARS-CoV-2 جدید ها به ویژه انواعها در مورد کروناویروسرسانیروزطبق آخرین به

در اختیار کاربران گذاشته و تهیه سرعت  را با SARS-CoV-2 یژنوم یهایتوال از ونیلیم کیاز  شی، ب(GISAID) آنفلوآنزا یهاداده یهمه

ژنومی برای آنالیزهای ژنومی، ابتدا توالی کامل . (1) کندیرا فراهم م یریگهمه یزمان واقعوقوع  برامکان نظارت است و از این طریق 

، HCoV-229E، (NC005831.2 )HCoV-NL63( ،NC006577.2 )HCoV-HKU1( NC002645.1) هایویروسکرونا

(NC006213.1 )HCoV-OC43( ،AY278488.2 )SARS-CoV BJ01( ،AY274119.3 )SARS-CoV Tor2 ،

(MG772933.1 )Bat-SL CoVZC45( ،MG772934.1 )Bat-SL CoVZXC21( ،MN996532.2 )Bat-CoV RaTG13 ،

(NC019843.3 )MERS-CoV( ،NC045512.2 )SARS-CoV-2 Wuhan-Hu-1  کنندهواریانت نگران 5و( یMW633953.1 )

B.1.1.7( ،MW598413.1 )B.1.351( ،MW642250.1 )P.1( ،MZ009823.1 )B.1.617.2 ( وOL672836.1 )B.1.1.529  با

  NCBIهایی مانند، از داده پایگاهGISAIDیا  GenBankبرگرفته از  (accession numberهای دسترسی )شماره

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ و )ViPR (https://www.viprbrc.org )فرمت اب FASTA یفیردهمشدند.  ذخیره 
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( انجام شد و سپس درخت فیلوژنتیک با Bioinformatics, CA ,USA) Workbench CLC Mainافزار ها با نرمتوالی

تر درخت از ترسیم شد. به منظور نمایش واضح MEGA Xافزار نرمتوسط  (bootstrapتکرار ) 0111با   Neighbour-Joiningروش

FigTree v1.4.4 (http://tree.bio.ed.ac.uk/sofware/fgtree/ توالی 0( کمک گرفته شد )شکل .)ی ژنومWuhan-Hu-1  نیز به

 در نظر گرفته شد.بررسی واگرایی و تنوع ژنتیکی  در واریانت مرجععنوان 

 هایافته

 منشا پیدایش و تکامل

 RNA یبیترکنو یبرا یط اصلابه عنوان نق یروسیژنوم ودر  orf 8و  Sژن و  نقش دارد RNA ی با ژنومهاروسیتنوع و شیدر افزا یبینوترک

 یرا رمزگذار (RBD) رندهیاتصال گ میند یحاواسپایک  نیپروتئ که پیش از این S ی ژنبیترکاز نوبعد ممکن است  .(01) مطرح هستند

و  (RBD) رندهیاتصال گ میندی نواحی کد کنندهدر  SARS-CoV-2 کیژن اسپااز طرفی . (00) نمایدرا کد  یجانب نیپروتئیک  کرد،می

ها شده توسط واکسن جادیا یبادیپاسخ آنت یاهداف اصلبه عنوان ها میند نیاو  است متحمل بیشترین جهش (NTD) نالیترم N یدامنه

 هایبادیآنتی از فرار منجر به که است اسپایک RBD در D480 A/G ایآمینه اسید جهش ترین تغییر،از جمله مهم. (02) شوندمحسوب می

که نواحی حفاظت اند های مولکولی نشان دادهبررسی. (03) خواهد شد غالب شدن به نوع تبدیل سبب شیوع، یادامه شود که بامی کنندهخنثی

 چارچوب خوانش. (04) اندهای ژنوم در طول تکامل دچار تغییر شدهدارد و بیشتر قسمتوجود ها ویروسکروناکمتری بر روی ژنوم  یشده

ORF1b های نوکلئوکپسیددر کنار ژن (N )3'انتهای  یقابل ترجمهغیر یو ناحیه (3′ UTR ) در جهتکه  هستنداز نواحی حفاظت شده 

و  جهشبرای  اطقمن ترینمستعد اسپایک نیدر پروتئ NTD و RBD نواحی. در حالی که گیرندشناسایی مولکولی مورد استفاده قرار می

 43و  58، 54ی به ترتیب ساختار ی وساختارریغ یهانیپروتئ یرمزکننده ، نواحیکل ژنوم یتوال ردیفیی همنتیجه .(05) هستند نوترکیبی

باال  طابقتژنوم را با درصد  یحفاظت شده یهیاحن یساختارریغ یهانیپروتئ . بنابراینه استمختلف را نشان داد یهاهیسو نیدر ب درصد تطابق

 RNA مطالعات فیلوژنتیکی آنزیم .(07) متنوع هستند ،دارند دیجد زبانیبا م یبه سازگار ازیکه ن یساختار یهانیپروتئو  دهندیم لیتشک
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 بعد ازپستانداران  یکنندههای آلودهواگرایی نشان داده است که اجداد مشترک کروناویروس بررسیبا هدف  RNA مراز وابسته بهپلی

 .(06) نداوجود آمده های پرندگان بهکروناویروس

های ژنومی یتوالاست. ها نشات گرفته خفاشاز  این ویروس ،هاهیسو ریبا سا SARS-CoV-2 یاسهیمقا یژنوم آنالیز مطالعات براساس

به  ZC45(bat-SL-CoVZC45 ،MG772933.1) سارس بهش روس( و ویRaTG13ی )خفاش سارس روسیکروناو جدید با روسیکروناو

دارای درجات مشخصی از شباهت ساختاری و ژنومی هستند به طوری  ها. معموال کروناویروس(08) ی داردکیژنت ولوژیهمدرصد  85و  17ترتیب 

 درصد 85 باًیتقر( و identityدرصد همسانی توالی ) 51و  66ترتیب  به SARS-CoV و MERS-CoV باSARS-CoV-2 ژنوم میان که 

 مشتق) bat-SL CoVZXC21و  bat-SL-CoVZC45 یو دو سندرم حاد تنفس β-CoV یهیسو توالی نیبدر ( similarity)شباهت 

 مشاهده شده یدیدر سطح نوکلئوت SARS-CoV و SARS-CoV-2 نیب ییباال اریبس یهمولوژهمچنین . (01) داردوجود ( از خفاش شده

 55، 448 بیبه ترت) ORF1a/b یکد کننده هایدر توالی تفاوت. سه هستندمتفاوت  گریکدیبا  هیدر شش ناح هیدو سو نیژنوم ا ، گرچهاست

 orf8 (204 و orf7b یهاژن یکد کننده یتوال مورد آخر در( و وکلئوتیدن 81و  305 بیبه ترت) S ژنتفاوت در  دونوکلئوتید(،  268و 

که دو  ی، در حالدهدینشان م( bat-CoV) ویروس خفاشیکرونارا با  یشتریب ولوژیهم SARS-CoV-2 اسپایک ژن. (21) است نوکلئوتید(

 ریبا سا SARS-CoV-2 روسیو یکیوجود شباهت ژنت با .(0)شکل  هستند SARS-CoV یشتری باب ولوژیهم یدارا b8 و a3 یژن جانب

های رخ و جهش RBD. مورد اول (08) است یزیمتما هاییژگیو یدارا SARS-CoV-2 که ژنوم است ، مشخص شدهی کروناویروسهاهیسو

اسیدهای آمینه در  نیاهستند.  یضرور یانسان ACE-2 یرندهیاتصال به گ یبراهای آن ماندهیباقداده در این ناحیه است که تنها یکسری از 

SARS-CoV ؛Y442 ،L472 ،N479 ،D480، T487 وY4911  که در یدر حال .هستند SARS-CoV-2  شاملL455 ،F486 ،

Q493 ،S494،N501  و Y505 در ماندهیشش باق نیاز ا. (20) شوندمی SARS-CoV-2 ها با از آن مورد، پنجSARS-CoV متفاوتند 

 SARS-CoV-2 ،Polybasic درمورد متمایز دیگر . (22) هستند روسیو S1-S2 یناحیهدر  هاجهش از ات ناشیرییتغ نیاحتماالً ا که

cleavage site (RRAR) است که در محل اتصالS1  و S2  .باعثشود که یوارد م شرویپ نیپرول کیهمچنین در این محل قرار دارد 
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را در  برش محل T678 و S686، S673های ماندهباقیدر  O بهمتصل  یهاکانیکه درج گل خواهد شدحلقه -ساقه/پیچساختار  کی لیتشک

 .(23) استمتفاوت  هاکروناویروسانواع  ریسا بوده و با اختصاصی اریبسدر این ویروس  هاکانیگل این .پی دارد

 SARS-COV-2ی کنندههای نگرانواریانت

(α )Alpha 

 ،که در آن زمان ظهور کرده بودند SARS-CoV-2 یهاگونه ریسا هب معمول نسبتهای غیریکی از واریانتبار نیاول ی، برا2121دسامبر  04در 

. در این (24) نامیده شد Alpha یا B.1.1.7 (PANGOLin lineage ،)20I /V2 (Nextstrain clade)که گزارش شد توسط بریتانیا 

 غیرمترادف اینقطه جهش 04 شامل تغییر 06بطوریکه  گزارش شد. در گردش یقبل یهاهیسونسبت به  یانقطه یهااز جهش یسطح باالترمورد 

 ،S:N501Y ،S:A570D، S:P681H، S:T716I جهشاسپایک از جمله ژن ی فراوردهدر  رییتغ 01 .آن وجود دارد ژنوم در حذف سه و

S:S982A، S:D1118H ی ین شمارهروزی تیحذف در اسید آمینه(. همچنین 0است )جدول  61و  71 یهاتیدر موقع نهیآم دیو حذف دو اس

044 (S:SY144 و جایگزینی اسید )780ی ی پرولین شمارهآمینه ( به هیستیدینS:P681H در مجاورت محل برش فورین )عامل یک که 

در  هایی( این واریانت نیز جایگزینیNon-Spikeی غیر اسپایک ). در ناحیه(25) مشاهده شده است است، انتقال برای کلیدی یکننده تعیین

nsp3 (T183I،I1412T ،A890D،)nsp6  (S106-، G107-،F108- ،)RNA-dependent RNA polymerase (P323L ،)

helicase (K460R و )ORF8 (Q27stopرخ داده است ) (27).  حذفORF8  (26) ه استهمراه بودزایی بیماریقبالً با کاهش شدت .S:

N501Y ،S:V70 ، S:H69- وS:D614G کیاز  شیدر بهایی هستند که جهش VOC انتخاب مثبت  یکه نشان دهنده وجود دارند

 نیپروتئ لیم شیافزا باشد، بامی کنندهنگران یهاجهشجمله از که  RBDدر  S:N501Y تکامل همگرا است.یا  نسب مشترک و ،یاحتمال

 زین NTD در -S:SY144و  S:HV69-70 .(27) استهمراه  (ACE-2) 2 نیوتانسیمبدل آنژ میآنزیعنی ، ی سلولیرندهیبه گ کیاسپا

 .(28) دارندنقش  کنندهی خنثیبادیآنت از فرار ای ACE-2 یرندهیگبه در اتصال  احتماال
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(β) Beta 

B.1.351 ،20H،501Y.V2   و یاBeta  اپیدمی اول موج از پس یجنوب یقایدر آفر 2121دسامبر  08 بارنیاول یکه برادیگری است دودمان 

 ،غالب بود یجنوب یقایدر آفرپیش از آن که  Wuhan-1 D614Gنسبت به  اتیرییبا تغ. این واریانت (21) شد ییشناسا ماندال نلسون خلیج در

 در قبلی انواع به بیشتری نسبت زاییبیماری شدت و انتقال درصد قابلیت 51واریانت بتا  ریاضی، سازیمدل براساس یک. (21) همراه است

S:L18F، S:D80A،S:D215G  ،S:K417N، S:E484K، S:N501Y هایجهش شامل این واریانت. (31) داشته است جنوبی آفریقای

، S:D614G، S:L241- ،S:L242-  وS:L243- ها، از میان آن ( که0)جدول  است اسپایک درS:K417N، S:E484K و  S:N501Y در

گزارش شده که البته مکان آن دقیقا مشخص نیست چرا که  NTD 244 - 242یا  243 - 240های حذف در موقعیت هستند. RBDی ناحیه

در  ORF1a (Nsp6) و حذف در دیدر نوکلئوکپس T205Iجهش . همچنین (21) است بوده انکسی بدست آمده کامال یهاسید آمینهتوالی ا

شده است،  نیز شناسایی آلفا و گاما نوع که در S:N501Y است. رخ داده نیبرش فور در نزدیکی محل A701V و 3766-3765 یهاتیموقع

 کنندهنگران شد، شناسایی واریانت بتا در باراولین برای که  S:E484K.(30) دهدمی افزایش را در انسان ACE-2 یبه گیرنده اتصال میل

ممکن هر چند  .باشد S:E484K مشاهده شده با جهش ACE-2کاهش اتصال  یابیباز یکننده کمک S:N501Yممکن است است. از طرفی 

 .(32) نمایدغلبه ی سلولی کاهش اتصال به گیرنده نیبر ا زین گرید یهاجهشاز طریق است 

(γ )Gamma 

 ،B.1.1.28که بعدها شد  شناسایی بودند، بازگشته ژاپن به برزیل آمازوناس ایالت از که مسافرانیدر در کشور برزیل و  2120 یهیدر ژانواین مورد 

P.1 جهش  02که از این تعداد  است شناخته شده یکیولوژیب تیبا اهم کنندهنییجهش تع 20 . در این دودمان(33) یا گاما نامیده شد

، S:L18F ،S:T20N ،S:P26S ،S:D138Y ،S:R190S ،S:K417T) کیاسپا نیدر پروتئ( synapomorphic) کیناپومورفیس

S:E484K ،S:N501Y ،S:H655Y ،S:T1027I ،S:D614G ،S:V1176F (. 0)جدول  (34)( صورت گرفته استP.1  هایجهشبا 

S:E484K ،S:K417T  وS:N501Y در RBD به پیوند میل افزایش با شوند ومی یافت نیز بتا و آلفا انواع که در مرتبط است ACE-2 

 جایگزینی جهش کی وجود ندارد در حالی که S:HV69-70در این دودمان جهش . (35) هستند مرتبط انتقال قابلیت افزایش همچنین و انسانی
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P80R حذف دریک و  دیدر نوکلئوکپس (Nsp6 )ORF1a 20دررخ داده است که  3766-3765 یهاتیدر موقعI  (آلفا) ،20H (بتا ) و

 .(33) شودیمشاهده م هم عالقه موردهای واریانت گریاز انواع د یبرخ نیهمچن

(δ )Delta 

 شد ییشناساکشور هند ماهاراشترا  التیدر ا 2121در اواخر سال بار ، اولینشودیشناخته منیز  Deltaیا  21Aکه به عنوان  B.1.617.2 نوع

و د در نظر گرفته ش VOCبه عنوان  WHOتوسط  ،یاصل یهیبا سو سهیدر مقا زبانیم یمنیا ستمیدر حمله به س باال ییتوانا لیبه دل. (37)

 B.1.617.2 ،)کاپا(B.1.617.1  زیردودمان سه شامل B.1.617 . دودمان(37) دودمان غالب شدکشورها  یدر همه 2120تا اواخر سال  باًیتقر

 نیترتوجه قابل. (38) کرد غلبه B.1.1.7ها از جمله دودمان ریو سا B.1.617.1 بر B.1.617.2از آن  . پس(36) است B.1.617.3 )دلتا( و

، S:T19R نیعالوه بر ا. (31) گذارندمی ریتاث یبادیبر اتصال آنت کههستند S:P681  و  S:L452Rواریانت دلتا اسپایکرایج ی هاجهش

S:R158G ،S:T478K ،L452RS: ،S:P681R ،S:D614G و S:D950N در شوند. همچنین محسوب می یاضاف یهاجهش نیز

 یجهش اضاف B.1.617.2 یهاروسیاز و یبرخ. (0)جدول ( 38)صورت گرفته است  اسیدآمینه حذف -S:F157 و  -S:E156یهاتیموقع

K417N .یهاژن نیب در یدیحذف تک نوکلئوت کی را نیز در اسپایک خود دارند S و N وجود دارد (A28271- که )نهیآم دیاس یبر کدگذار 

 .(31) تعیین شده است ORF8 توالی -F120 و -D119 یهاتیموقعحذف در اثرگذار نخواهد بود. عالوه بر این، 

(ο )Omicron  

از افراد شده  یآورجمع یهابار در نمونهنیاول یبرااست که  SARS-CoV-2( نوع دیگری از 21M) B.1.1.529 با نام Omicronواریانت 

تغییر اعم از  71. این سویه با (41) شد مشاهده یجنوب یقایدر آفر همان ماه چهاردهمبوتسوانا و در کشور در  2120نوامبر  00تاریخ در 

 ییشناسا یهااز کل جهش یمیاز ن شیب. (40) است SARS-CoV-2انواع  میان سایردر  تغییرتعداد  نیشتریب دارای درجو  حذفی، نیگزیجا

 تیدر موقع  EPEینهیآم دیسه حذف و درج سه اسی، نیگزیجا 31شامل  که اندانباشته شده در اسپایک این ویروس امیکرون مورد شده در

مشترک هستند اما هر کدام به  جهش 38در BA.2 (21L )( و 21K) BA.1 . دو واریانت(0)جدول  (42) شوند( میداغ درج ینقطه) 204
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 و-S:H69 فاقد  BA.2 . واریانت(43) به مراتب بیشتر است BA.2های جهش اضافی دارند که به طور کلی تعداد جهش 21و  26ترتیب 

S:V70- شکست هدف ژن ای افت حالت بحث این در که استS  (S-gene target failure, S-dropout: SGTF) هایتست در TaqPath 

PCR در اسپایک یهااز جهش یاریبس. (44) شودمطرح می BA.4 (22A و )BA.5 (22B )واریانت  باBA.1 ی این و حت مشترک هستند

اما به صورت  هستند کسانی BA.5 و BA.2 ،BA.4در  اسپایک یهاجهش . تقریبا(45) شودهم می شتریبBA.2 ها با واریانت جهش اشتراک

در این دو سویه S:V70 -و S:H69 -همراه با  S:F486Vو  S:L452R در حالی که وجود ندارد BA.5 و BA.4در  S:Q493R تردقیق

، احتماالً به BA.1 با سهی، در مقاBA.5 و BA.4در  ACE-2اتصال  لیم .(47) مشترک هستند BA.1 باها که در این جهشد نوجود دار

 BA.2.12.1و BA.2 اسپایک  های. جهش(46) ه استافتیکاهش  یبه طور قابل توجه S:R493Qو بازگشت در  S:F486Vجهش  لیدل

(22C،) اما هستند یکسان BA.2.12.1 اضافی هایجهش دارای S:L452Q و S:S704L آمینه اسید جهش است و این واریانت هیچگونه 

. (48) داشته است افزایش دیگر انواع و BA.1 با مقایسه در ،BA.2.12.1 در ACE2 اتصال به میل .ندارد اسپایک خود از خارج در اضافی

BA.2.75 (22D) هایجهش از نظرS:G446S  بازگشت( والد به BA.2،  یعنیB.1.1.529،) S:R493Q و( وحشی نوع به )بازگشت 

تفاوت  BA.2با والد خود   S:N460Kو S:K147E، S:W152R، S:F157L، S:I210V، S:G257S، S:G339H اضافی هایجهش

 اما گذارد،می اشتراک به را BA.5 در های شناسایی شدهجهش ی( همه22E) BQ.1.(41) است -S:V70 و -S:H69 نیز فاقد22D  دارد.

 جهش ،BQ.1.1 ویژه به ،BQ.1 هایدودمان از در این واریانت گزارش شده است. تعدادی نیز S:N460K و S:K444T اضافی هایجهش

S:R346T های. دودمان(51) کند فرار کنندهخنثی هایبادیآنتی از تا کندمی کمک ویروس به که اندآورده دست نیز به را BQ.1 و BQ.1.1 ،

 ( یک22F) XBB. (50) اندداده نشان شود رامی هدایت S:N460K توسط که اجدادی BA.5 با مقایسه در را سازیخنثی برابر در مقاومت

 BM.1.1.1 و( BA.2 از ( )بخشیBA.2.10.1.1)  BJ.1والدینی متفاوت واریانت دو ترکیب از آن ژنوم که است نوترکیب واریانت

(BA.2.75.3.1.1.1از ( )بخشی BA.2.75 همراه با یک )یناحیه در شکست ینقطه S1 این (52) است شده زیرواحد اسپایک تشکیل .

 ،S:V83A، S:Y144-، S:H146Q، S:Q183E، S:V213E، S:G339H، S:R346T، S:L386Iهای جهش واریانت دارای

S:V455P و S:G446S  ازBJ.1  وS:N460K، S:F486S و S:F490S  ازBM.1.1.1 فرعی هایدودمان از . برخی(53) است XBB، 
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. (52) نیز در ژنوم خود دارند را *ORF8:G8( G27915Tو ) S:G252V( G22317Tاضافی ) یآمینه اسید هایجهش ،XBB.1 ویژه به

 باشند داشته ایمنی از فرار برای پتانسیل باالیی XBBو  BQ.1 است ممکن که دارد وجود نگرانی این اولیه، آزمایشگاهی نتایج و هاجهش از

(46). 

  VOCهایبه واریانتها بادیآنتی ها و پاسخارزیابی کارایی واکسن

 هایبادیآنتی چند مورد از اسپایک و نیز پروتئین ترمینال N دمین بهمربوط  مونوکلونال هایبادیآنتی بیشتر سازیخنثی به نسبت آلفا واریانت

توسط  یسازیخنث در برابر یشتریب مقاومت آلفابه  نسبتاین در حالی است که واریانت بتا . (54) مقاومت نشان داده است RBD مونوکلونال

گزارش شده ای . در مطالعه(54) برابر( دارد 02حدود دوران نقاهت ) یهاو سرم برابر( 1حدود ) یبیمنفرد و ترک( mAbs)مونوکلونال  یبادیآنت

پالسمای مورد  نمونه 44 از درصد 13که بطوری، استکننده مقاوم نقاهت یمونوکلونال و پالسما یهایبادیدر برابر آنتاین واریانت است که 

 سازیخنثی برابر نه تنها در گاما واریانت. (55) نداشتندی صیقابل تشخ یسازیخنث تیفعالهم  درصد 48و  دادندرا نشان  ترتی در کاهش بررسی

. (57) است هم مقاومت نشان داده متعدد یکنندهخنثی مونوکلونال هایبادیآنتی برابر بلکه در است ترمقاوم برابر 3 نقاهت پالسمای توسط

 جمله از ،RBD ضد مونوکلونال هایبادیآنتی و ترمینال N ضد مونوکلونال هایبادیآنتی از برخی توسط سازیخنثی به دلتا واریانت

bamlanivimab، کننده در برابر یخنث یمنیا. (56) انداین واریانت داشته اسپایک پروتئین به ضعیفی اتصال هابادیآنتی این و است مقاوم 

BA.4 و BA.5  21 با سهیبرابر در مقا 6حدودK 21نشده که با  نهیدر افراد واکسK نهیافراد واکس در ه است.افتیکاهش ، آلوده شده بودند 

 همچنین تیترهای. (58) ه استافتیبرابر کاهش  7/2و  2/3 بیبه ترت تریآلوده شده بودند، ت 21Kکه با  ،J&J ای Pfizerبا دو واکسن شده 

 هایپاسخ بررسی به که ای. مطالعه(46) یافته است کاهش (CoronaVac) شده واکسینه افراد در 21Lبا  مقایسه در 22C برابر در کنندهخنثی

 هایبادیآنتی از S:N460K که داد نشان پردازد،آمیز میموفقیت عفونت از پس و زمان طول در حافظه B هایسلول و بادیآنتی یکنندهخنثی

و  Evushheldمونوکلونال  یهایبادیاز آنت تواندیم XBB نیهمچن. (51) دارد مطابقت BQ.1 یگونه با و کرده فرار کنندهخنثی

Bebtelovimab  اثر شدنسبب بیفرار کند و mAb(46) شوددر دسترس  ینیبال یها. 
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 هایواکسنمورد بررسی قرار گرفت.  کنندهنگران هایدر برابر واریانت (VE) واکسن یاثربخش، زیمتاآنالبر مبتنیو  کیستماتیس ارزیابیدر یک 

mRNA-1273 ،BNT162b2 ،ChAdOx1 ،Ad26.COV2.S ،NVX-CoV2373 ،BBV152 ،CoronaVac ،BBIBP-

CorV ،SCB-2019 ،CVnCoV  وHB02 نانیاطم یاصلهف %15و  یقیتلف یبرآوردها گنجانده شدند. آنالیز نیدر ا (CI)  با استفاده از

بود موثر  واریانت 5کامل در برابر  ونیناسیواکسبراساس نتایج،  شد. فیتعر یکی شماره نیبه عنوان تخم VEو محاسبه  یاثرات تصادف زیمتاآنال

 یهاواکسن درسیبه نظر مه است. این در حالی است که موثرتر بود امیکروندر برابر انواع دلتا و در حالی که واکسیناسیون با دوز یادآور 

mRNA-1273  وBNT162b2 یدارا VE یهایبادی، آنتی دیگرمطالعه یک در. (71) نسبت به انواع آلفا، بتا، گاما و دلتا هستند یباالتر 

شده مشتق اسپایکبر یمبتن یهاروسیوبا استفاده از شبه ونیناسیمختلف پس از واکس یهاواکسن در زمانی هکنندافتیدردر افراد  کنندهیخنث

به ترتیب ) Modernaو  Pfizer/BioNTech یهاواکسنشده است.  یریگاندازه ،VOC و پنج SARS-CoV-2 (WT) یاز نوع وحش

BNT162b2  وmRNA-1273) هیعل یقو یکنندهیخنث یهایبادیبا دو دوز آنت WTماه  7کردند، اما پس از  جادی، آلفا، بتا، گاما و دلتا ا

. همچنین کردند جادیا امیکرون هیرا عل یفیضع یکنندهیخنث یهایبادیآنتاین دو واکسن  .مشاهده شد یترعیکاهش سر  BNT162b2 یبرا

ی آلفا، بتا، کنندههای نگرانواریانت هیعل یترفیضع یکنندهیخنث یهایبادیآنتدو مورد قبلی،  نسبت به Ad26.COV2.S دوز واکسن کی

 .(70) ندماه ادامه داشت 7کرد که به مدت  جادیا امیکرون دلتا و هیرا عل یمتوسط یکنندهیخنث یهایبادیکرد، اما آنت جادیا WTو  گاما

 بحث

ساختاری، های مقایسه برمبنای یامطالعات گسترده. در سراسر جهان است یبهداشت عموم چالش ترینمهم COVID-19در حال حاضر، 

 ،منشاء ظهوراز  ییرونما یبرا، جدیدهای خود این ویروس و واریانت های مشابهبا سایر کروناویروس SARS-CoV-2ژنومی و عملکردی بین 

ی اهویروس هایها و تفاوتشباهتاز طرفی آنالیز دقیق . (72) انجام شده استمهم  اطالعاتدستیابی به  به منظور روسیو انتشار یالگو و رفتار

 یچرخهو همچنین بررسی  (AAI) نهیآم هایدیاس همکنشبر یهاشبکه تعیین، یابیتوالی یمناطق مختلف جهان به واسطهدر شده  گزارش

های مارییکنترل و درمان ب، باالتر در شناخت یبازده با رتیقدق یدر اتخاذ راهبردها یانیتواند کمک شاها، مییکی آنعملکرد پاتولوژ یولوژیک وب

 ها،یابیو تناقض در ارز دیجد یصیو تشخ یدرمان یهاکیتکنوجود  به دلیل هاگزارشکثرت در . (73) داشته باشدنوظهور این چنینی 
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ها و تنوع در داده لیبه دلو  سازدیم یرا ضرور ینیبال قاتیتحق شرفتیدر پ های زمانی کوتاه مدتای و مقطعی در بازهلحظه یهایروزرسانبه

 .(74) شوند ریتفس اطیبا احت یستیبا به دست آمده یهاافتهی ق،یعدم گزارش دق

 نوترکیبی و اینقطه هایجهش تجمع یبه واسطه هاو ویروس دنقرار دار و نوترکیبی جهش یدو پدیده ضها در معرساختار ژنومی ویروس

 هاییروسو ظهور به باال، جهش نرخ با همراه که هستند نوترکیبی از باالیی فرکانس دارای هاکروناویروس. یابندمی تکامل همولوگ غیر و همولوگ

 اریسازگ اکولوژیکی هایجایگاه و جدید هایمیزبان با تا دهد نماید و اجازه ایگونه بین انتقال به را قادر هاآن است و ممکن کندمی کمک جدید

 با .دهندمی رخ کند،می کد را میزبان یگیرنده اتصال به پروتئین که ویروس از ژنوم یاناحیه در اغلبها جهشو  نوترکیبی. (00) پیدا کنند

 یژگیو ینچند یدارام آن که ژنو ، مشخص شدهی کروناویروسهاهیسو ریبا سا SARS-CoV-2 روسیو یکیشباهت ژنت یوجود سطح باال

 لیاز دال تواندمی،  SARS-CoVوعیش نیو همچن ادیز اریبس یکیو تنوع ژنتدرپی های پییبیترک(. در واقع نو0)شکل  استد منحصر به فر

یط محیطی کشورها و ژنوم افراد درگیر نیز بر این دو پدیده راش باشد. همچنین COVID-19 وعیو متعاقب آن ش  SARS-CoV-2ظهور

 (.08) هستندر ذاتأثیرگ

 به در اتصال یدیهستند که نقش کل NTDو  RBDها در از آن یاریکه بس دارند اسپایکجهش در ژن  یادیتعداد ز روزتربه هایواریانت

ACE-2 دارند. یبادیآنت ییو شناسا D614GS: است در ارتباط مارانیو سن ب یفوقان یدستگاه تنفس ی درروسیو یبا بارها .N501YS:  در

 TaqPath یهادر تست S سنجش یمنف یجهینت اعالم باعث -S:V70 و -S:H69 نقش دارد. ACE2 یگیرندهو  اسپایک نیبموثر اتصال 

 و S:N679Kباشد.  SGTF ای S شکست هدف ژن یدهیپدبیماری تحت عنوان  وعیش یبرا دیمف یپروکس کی تواندی، که مخواهد شد

S:P681H به دو دمین اسپایک تسهیل برش سبب فورین برش محل نزدیکی در S1 و S2 ویروسی عفونت و همجوشی در نتیجه و شوندمی 

 هنیآم هایدیاس بر همکنش یهابا استفاده از شبکههستند.  مرتبط ایمنی فرار با S:E484A و S:K417Nهمچنین . (25) دهندمی را افزایش

(AAIمی ،) ها را نشان داد که این تغییرات یبادیآنت در برابر های مختلفانتیوار وسعت فرارو قابلیت و  پرداخت هاجهش ریتأثتوان به بررسی

 .(73) اندشدهمنعکس  امیکروندلتا و  هایواریانت در ریممرگ و  و انتقالزایی، شدت بیماری به صورتکه  بوده است هاییینگرانهمراه با 
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 COVID-19 یریگهمهدر بحث  اثبات رسیده است و به یعفون یهایماریب ناشی از ریو مرگ و مشیوع در کاهش  ونیناسیواکساهمیت 

 و  mRNA-1273هایواکسن. (74) استبوده  SARS-CoV-2 هیها علواکسن یسابقهیو ب عیسر یتوسعهشاهد ی بهداشت عمومی حوزه

BNT162b2 یهااز واکسن یدینوع جد mRNA که در کنار  هستندAd26.COV2.S  ی این ریگهمهمهم در کنترل سه واکسن جز

 ها و قطعیت در موردریزیبرنامه، دیانواع جد ظهورو  رمنتظرهیغ یهاکه جهش ردک اعتراف یستیوجود، با نیبا ا. (75) شوندبیماری محسوب می

 . کرده است رممکنیغ باًیتقر یکار تصمیمات را

 گیرینتیجه

زایی و تغییر در بیماری  SARS-CoV-2های رخ داده در ژنوممستقیمی بین جهش ، ارتباطتمطالعا به دست آمده ازنتایج و شواهد براساس 

بنابراین  .باشد تبسیار متفاو تواندیهای مختلف مها، کشورها و زمانها در میزبانو فراوانی آن اهالگوی جهش. همچنین ویروس وجود دارد

ک جغرافیایی در طول زمان شیوع این بیماری پاندمی یتنوع ژنتیکی ویروس در هر کشور یا منطقه دقیقتوان نتیجه گرفت که بررسی منظم و می

زایی و اریبیم تبا قدر تغییراتاین به نوعی ی وابسته به زمان شیوع در اختیار قرار دهد که کژنتی تارزشمندی را از تغییرا تعاالتواند اطمی

ها برای ساخت واکسن و دارو و حتی برای تجویز داروی مناسب نیز بسیار د داشت. از طرف دیگر این دادهنسرعت شیوع ویروس مطابقت خواه

 ییهاواریانت نیاز گسترش چن یریجلوگ یبرا یستیبا همراه با سازمان بهداشت جهانی کشورها یهمه. بنابراین ضروری و سودمند هستند

روشن  یبرایی هاشیآزماو در کنار آن  داشته باشند نظارت روسیو یجهان تیدر جمع یژنیو آنت یکیژنت راتییبر تغبطوریکه  .کنند یارهمک

را هدف قرار  BQ.1 و XBB مهم مانند جدید هایسویهکه  کارامد یهاواکسنانجام دهند. از طرفی بایستی ها جهش یپیاثرات فنوت کردن

 گردند. آماده هاواکسن یروزرسانبه یها براپلتفرمد و شون ارائه یحداقل از نظر فن ،دهندیم
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در مقایسه با ژنوم  VOCواریانت  5و  SARS-CoV-2 Wuhan-Hu-1 وژنتیک ترسیم شده بر اساس توالی کامل ژنومیلدرخت ف -0شکل 

-SARSهای ین مورد به واریانتترنزدیک یاز نظر فیلوژنتیک Bat-CoV RaTG13 واریانتشود، همانطور که مشاهده می. هاکروناویروسسایر 

CoV-2 2019  ارتباط تکاملی نزدیکبیانگر این مسأله،  است و-nCoVاست. یاز میزبان خفاش شده های مشتقبا گونه 
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 ،Alpha (B.1.1.7)ی کنندهنگران پروتئین اسپایک پنج واریانت مشترک )ضخیم شده( و اختصاصی موجود در توالی هایجهش -0جدول 

Beta (B.1.351)، Gamma (P.1)، Delta (B.1.617.2) و (BA.1) Omicron. 

VOC Mutations 

B.1.1.7 S:D614G, S:N501Y, S:P681H, S:Y144-, S:H69-, S:V70-, S:A570D, S:T716I, S:S982A, 

S:D1118H 

B.1.351 S:D614G, S:N501Y, S:E484K, S:K417N, S:A701V, S:L18F, S:D80A, S:D215G, 

S:L241-, S:L242-, S:A243- 

P.1 S:D614G, S:N501Y, S:E484K, S:K417T, S:H655Y, S:L18F, S:P26S, S:T20N, 

S:D138Y, S:R190S, S:T1027I, S:V1176F 

B.1.617.2 S:D614G, S:P681R, S:T478K, S:L452R, S:D950N, S:T19R, S:E156-, S:F157-, S:R158G 

 

B.1.1.529 

S:D614G, S:N501Y, S:E484A, S:P681H, S:K417N, S:H655Y, S:H69-, S:V70-, 

S:Y144-, S:T478K, S:T95I, S:N764K, S:Q493R, S:D796Y, S:N679K, S:Y505H, 

S:Q498R, S:Q954H, S:S477N, S:N440K, S:S375F, S:S373P, S:S371L, S:G339D, 

S:Y145D, S:G142-, S:A67V, S:N969K, S:V143-, S:N211-, S:L212I, S:G446S, S:G496S, 

S:T547K, S:N856K, S:L981F 

 

 قیالحظات اخالم

 ق پژوهشالپیروی از اصول اخ

 .رعایت شده است COPE نامهق و آیینالملی اخ یقی طبق دستورالعمل کمیتهالاصول اخ ،مقاله ایندر نگارش 

 حامی مالی

 ه است.های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکردهای تأمین مالی در بخشسازمانگونه کمک مالی از تحقیق هیچاین  
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