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  ٢٠٢٠ اپريل ٠۶
  

 ِ پيامد آلودگی زيستبوم است١٩کوويد  یئبيماريزا

                                                                                    

ِويروس ھا موجوداتی نيمه زنده ھستند که خود سوخت و ساز ندارند و تنھا ھنگامی می توانند توليد مثل کنند که وارد 

ست شده که ساختار آن ھا از ديواره ای پروتئينی در. زندگی آن ھا انگل مانند است ،به اين معنا. ياخته ھای زنده بشوند

آ ھستند .ن.ول ربرخی از آن ھا تنھا دارای مولک. ندرا می پوشا) RNA(آ .ن.و ر) DNA(آ .ن.مولکول ھای وراثتی د

ه اين مولکول ھا بسيار ناپايدارند، ب. دشمار می آيه زندگی بِوراثت و حفظ  ساختارھای انتقال  بدوی ترينۀکه در زمر

 خود را چنان دگرگون می کنند که ِاناکنش نشان می دھند و ساختمو زيستبوم ِيميايیکزيکی و سرعت نسبت به عوامل ف

  . امکان بقای آن ھا افزايش يابد

) base pair(ژنوم آن تنھا از سی ھزار جفت باز . استآ.ن.ويروس ھای دارنده ر ۀ زمر ازکرونابتاويروس  ۀخانواد

يجاد می کنند و آدمی التھاب ای ئراه ھای ھوای و ئ ويروس ھای اين خانواده در دستگاه تنفسی باال.درست شده است

     .  سينه پھلو ايجاد می کنند مورد حمله قرار داده و گاه بافت ريه را نيز. ِموجب سرماخوردگی  می شوند

گونه ھای اين زيردر اين سال، يکی از .  ميالدی بر سر زبان ھا افتاد٢٠٠٣نخستين بار نام ويروس کرونا در سال 

 Severe acute(سارس ھمه گير پديد آمده بود، بيماری ) mutation( جھش ژنتيکی ۀويروس که در نتيج

respiratory syndrome, SARS (نفر را مبتال ٨٠٩۶بنا به آمار سازمان بھداشت جھانی اين بيماری . را ايجاد کرد 

  .  ميزبان اين ويروس خفاش بود).١( بيمار درگذشتند ٧٧۴از آن ميان . کرد
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 Middle East Respiratory(رس ِبيماری ميگری از ويروس کرونا  دِ نوزادۀ ميالدی زيرگون٢٠١٢در سال 

Syndrome, MERS (نفر شد٨۵٨ نفر را مبتال کرد و موجب مرگ ٢۴٩۴اين بيماری . را پديد آورد )بيماری ).١ 

د که از ان اصلی آن خفاش بوميزب.  بسيار کشنده بود، اما خوشبختانه از انسان به انسان انتقال پيدا نمی کردِتنفسی مرس

 شبه  گرمسيرۀويژگی شگفت اين بيماری آن بود که در منطق. ه بودداد ويروس را به انسان انتقال ، شترِراه ابتالی

فرصت نشوونما می در دمای باال  کمتر  بتاکروناۀی خانوادويروس ھا  که، در حالی عربستان شيوع يافته بودۀجزير

  .يابند

ِر به ناپايداری ژنومبا توجه با اين تاريخچه، و نظ  بتاکرونا، سازمان بھداشت جھانی در سال ۀ ويروس ھای خانوادِ

 ويروس ھای خطرناکی طبقه بندی کرد که ھر آن می توانند ھويت ژنتيکی و رفتار زيستی و ۀ آن را در زمر٢٠١۶

  .ی خود را دگرگون کرده و بيمار ھای ھمه گير و جھانگير پديد آورندئبيماريزا

 ١٩ بتاکرونا که امروز کوويد ۀ جديدی از خانوادۀزيرگون. ، اين پيش بينی واقعيت يافت٢٠١٩سال در اواخر 

)Coronavirus disease 2019, Covid 19 ( خوانده می شود، در شھر ووھان)Wuhan ( در چين شيوع پيدا کرد و

ِسرعت زياد .  يافته استاين بار نيز ويروس از خفاش به آدمی انتقال. رعت در سراسر جھان گسترش يافتسه ب ِسرايت ِ

در حالی ديگر ھموندان . ِرفتار زيستی و اقليمی ويروس نيز دگرگون شده است. آن از انسان به انسان حيرت انگيز است

در آب و ھوای نيمه حاره ای  ١٩ ويروس بتاکرونا در ھوای سرد زادوولد کرده و بيماری می آفرينند، کوويد ۀخانواد

  تکثير می شود و کشتار می مديترانه بيش از کشورھای سردسير شمال اروپاحيرۀبگرم در سواحل ه و دنيا آمده ووھان ب

                         . کند

 Angiotensin( آنژيوتانسين ِ دگرساز٢يرنده ھای آنزيم شماره گاز راه ی ويروس کرونا ناشی از آنست که ئبيماريزا

converting enzyme 2, ACE2 ( اختالل کارکرد، تورم و ۀِ وارد آن ھا می شود و ماي، ياخته ھای ريویۀرديوادر ِ

عھده دارند، در بافت ھای ه ِ اين گيرنده ھا که کار تنظيم فشار خون را ب. می شود و از کارافتادن شش ھامرگ ياخته ھا

   . بافت ھا نيز حمله کندِ به ديگر از اين رو ويروس می تواند، و کليه نيز وجود دارند، قلبديگر پيکر، از جمله شريان ھا

 نخستين آمارھا نشان می دھند که ميزان مرگ و مير . از اسالفش بسيار بيشتر است١٩ی و کشندگی کوويد ئبيماريزا

ی که ئدر کشورھا.  موارد شديد آن داردِی فنی بيمارستان ھا برای درمانئم با توانا نسبت مستقي١٩بيماری ريوی کويد 

ِبخش ھای مراقبت ويژه و دستگاه ھای تنفس مصنوعی برای درمان شمار تخت ھای ِ موارد خطرناک کفايت می کند، ِ

  . الزم اين تجھيزات را در اختيار ندارندۀی است که به اندازئين تر از کشورھائپا  آمار مرگ و مير بسيار

. رو کرده استه  روب ایسابقه  بیشواریدبا  تمدن انسانی را ١٩ی، کشندگی و سرعت انتقال ويروس کوويد ئبيماريزا

در ماه ھای آينده روش ھای پيشگيری و درمان مناسبی برای اين بيماری  پيش بينی می کنند که اگر  بسياری بدرستی

در ميليون ھا تن جان خود را از دست خواھند داد و اقتصاد و مناسبات اجتماعی و سياسی  کشف و اختراع نشود،

، ھمه گيری ھنوز به ٢٠٢٠ چدر حال حاضر، در اواخر ماه مار.  فروپاشی رويارو خواھند شدبا خطرسراسر جھان 

با توجه به کمبودھای در اين صورت پيش بينی اين آينده دشوار نيست که . رشديابنده سرايت نکرده استکشورھای 

تماعی ناشی از ھمه گيری کوويد  اقتصادی و ناآرامی ھای اجِ تلفات، خساراتِبھداشت و درمان در اين کشورھا، شمار

  . ابعاد نجومی خواھد يافت١٩

 و طور دم افزونی اين پرسش را طرح می کند که اين ھمه گيری چگونه پديد آمده استه در اين شرايط افکار عمومی ب

  عھده بگيرند؟ ه پيامدھای آن را بوليت ؤاران يا سياستمداران بايد مسکدام سياستگز
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کوويد » ووھان« امريکا در ۀِخبر از آن می دھند که گويا صنايع مھندسی ژنتيک اياالت متحدبرخی زمزمه ھا و نجواھا 

اگر اين سناريو واقعی باشد، ھم مردم نفسی به راحتی خواھند کشيد . ت داده اندأ را توليد کرده و آن را به زيستبوم نش١٩

ورت می توان با اتخاذ تدابير جدی امنيتی و ِو ھم پزشکان و دلواپسان زيستبوم شاد خواھند شد، چرا که در اين ص

 اما مدعيان اين اتھام تا کنون گواه محکمه پسندی برای اثبات . جلوگيری کردايعیج از تکرار چنين فِمجازات تبھکاران

        .آن ارائه نداده اند

ِ به پيدايش ھمه گيری ،رندِی مردم چين که ھر موجود زنده ای را خوراکی می پندائبسياری ديگر برآنند که عادات غذا ِ

ُآش خفاش« به ميانجی ١٩ويروس کرونای گفته می شود که .  انجاميده است١٩کوويد  که خوراک دلپذير اھالی » ِ

ِدگرگونی رفتار آدمی، . اين احتمال منطقی و واقعی می نمايد. است، از اين جانور به آدمی انتقال يافته است» ووھان« ِ

ی و ھمسايگی با جانوران وحشی و بھره گيری از گوشت و ديگر فرآورده ھای پيکر آن ھا از ِاز جمله افزايش شھرنشين

َ ترابری ِاما در صورت درستی ھم تنھا راه). ۴(ِانتقال بيماری ھای عفونی از حيوان به انسان است  ۀعوامل شناخته شد

 پيدايش ۀدنبال سرچشمه در اين گونه موارد بِکارشناسان اپيدميولوژی . ويروس را نشان می دھد، نه علت پيدايش آن را

  . ريشه کن کننداری می گردند تا بتوانند آن را بيم

ِعادات خوراکی مردم چين که يکی از کھنسال ترين فرھنگ ھای کر ِ ِزاران سال گذشته  طی ھ، زمين را پرورده اندۀِ

ِنه تنھا مردم چين، بلکه صدھا ميليون از مردم کشورھای آسيای جنوب خاوری و برخی کشورھای . نشده اند  دگرگون  ِ

 از شمار زمين ۀھای کرُشمار خفاش . ِی نيز گوشت خفاش را مانند گوشت پرندگان می دانند و می خورندئفريقاا

جانوران بيشتر بوده از ديگر بسياری ز  تماس آنان با آدميان ا،از اين رو.  بيشتر است، جز جوندگان،پستانداران ديگر

در . ويروس ھا و باکتری ھا بوده است  ميليون ھا سال ميزبان انواع   پيکر اين زبان بسته ھا نيز مانند تن آدمی. است

ِاندام ھای گوارشی پيکر آدمی با ما ھمزيستی دارند و ی که در ئ و ويروس ھامقام مقايسه بايد گفت که شمار باکتری ھا

چه اتفاقی در زيستبوم ما . ِرا در برابر بسياری بيماری ھا ايمن می کنند، از شمار تمام ياخته ھای تن ما بيشتر است ما

ش ُی که در پيکر خفاش ھا می زيند، در طول کمتر از دو دھه در معرض سه جھئويروس ھايکی از رخ داده است که 

  ؟ژنتيکی بيماريزا قرار گرفته است

موتاسيون . ی پيدايش جھش ژنتيکی يا موتاسيون مراجعه کرداقعی فاجعه بايد به سازوکارھاِجوی عامل و و در جست

 رخ می  باکتری ھاويروس ھا و) nucleic acid( ِ اسيد نوکلئيکِدر رمز وراثتی ژنوم ياخته ھا واست که دگرگونی 

زيان  آيند يا پيامدی ندارند، يا آنقدرِ خطاھای سازوکار تکثير ياخته ای پديد می ۀبيشتر اين جھش ھا که در نتيج. دھد

 سرطان می شوند يا دگرگونی در ظاھر و ۀبرخی از آن ھا نيز ماي. آورند که به مرگ ياخته و ارگانيسم ھا می انجامند

در ويروس ھا که  مولکول اسيد نوکلئيک کوچک و ناپايداری دارند، نه تنھا . )٣ (در رفتار ارگانيسم پديد می آورند

) reassortment(» ِجورشدنباز«و ) recombination(» بازترکيب«، بلکه دگرگونی رمز وراثتی از راه موتاسيون

  ).    ۴(جفت بازھا نيز می تواند رفتار زيستی ارگانيسم را دگرگون کند 

. اميماين عوامل را موتاژن می ن. ی روی ژنوم پديد آيدئيمياکزيکی و  تأثير عوامل فۀموتاسيون ممکن است در نتيج

 و می توانند موتاسيون ايجاد  راديواکتيو و پرتو ماوراء بنفش ھردو به مولکول ھای اسيد نوکلئيک صدمه می زنندۀاشع

ی و بارآوری ارگانيسمی را ئاگر جھش ژنتيکی کارآ. يميايی چون نيکوتين نيز موتاژن ھستندکبرخی عوامل . کنند

    ).٢، ٣(افزايش می يابد ) natural selection (افزايش دھد، جمعيت آن نيز از راه گزينش طبيعی
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که کھن تر است و ) S-Type(سنخ س . ی کرده اندئ را شناسا١٩ِ ژنتيکی کوويد ۀدانشمندان چينی تا کنون دو زيرگون

که از دگرگونی ) L-Type(سنخ ل . بيماران يافت شده است% ٣٠ در ايحاد شده،» ووھان«وتاسيون در در نتيجه م

  .بيماران ديده می شود% ٧٠در پديد آمده، س خ  سنژنتيکی

شتاب دم افزونی داشته است،   گذشتهۀ ويروس بتاکرونا در دو دھۀژنتيکی در خانوادپيدايش جھش ھای از آنجا که 

مھم ترين اين . )٢، ۴ (احتمال آن که عوامل خارجی در پيدايش اين دگرگونی ھا نقش تعيين کننده داشته باشند، زياد است

تمامی پرتوھای % ١٠اين پرتوھا که تنھا .  گذشته بوده است ماوراء بنفش در دھه ھایۀ پرتوافشانی اشعِمل افزايشعوا

 اوزون در ۀخوشبختانه الي. ی می گذارندئيمياکگيرند، تأثير نيرومندی روی پيوندھای  برقاطيسی خورشيد را دربرمی

ّ کيلومتری جو زمين ٣۵ تا ١۵اين  اليه که در . ب می کندپرتوھای ماوراء بنفش را جذ% ٩۵ ـ ٩٧ستراتوسفر زمين 

را  مانند سپری برای پاسداری از زيستبوم گرد يا اوزون ) O3(قرار دارد، بيشتر مولکول ھای اکسيژن سه ظرفيتی 

م وات) aerocele (ِ معلقِذرات آلودگی به ۀدر نتيج اوزون ۀمی دانيم که اليبعد ه ب گذشته ۀِ ھفتاد سدۀاز دھ. آورده است

شمار می آيند، سال به سال نازکتر می شود و در نتيجه ميزان ه ھای کلر، فلوئور و کربن که فضوالت توليد صنعتی ب

 اين بمباران ۀيکی از پيامدھای شناخته شد. و به زمين می رسد، افزايش می يابد ِپرتو ماوراء بنفشی که از آن می گذرد

ويژه ه ِشيوع سرطان پوست، بِچندبرابری افزايش ستی آدميان، و در نتيجه ی افزايش موتاسيون در ياخته ھای پوئفضا

  . جھش ھای ژنتيکی در ويروس کرونا نيز شده باشدۀ مايچه بسا که ھمين بمباران. نوم، استِنوع خطرناک آن مال

ِبيماری ھای عفونی ھنگامی ھمه گير و جھانگير می شوند که که زيستبوم مناسبی برای عوامل ايجاد آ ن ھا وجود داشته ِ

.  فراوانی خوراک جوندگان شدۀالت متحده، افزايش گرمای زيستبوم مايا در اي١٩٩٠ ۀبرای نمونه، در اوايل دھ. باشد

ِآن ھا موش کوچک يکی از . در نتيجه جمعيت اين جانوران افزايش يافت نام پروميسکوس ه ب ی بودپاسفيدِ

)peromyscus( ھمه گيری  ١٩٩٣در سال را به آنان انتقال داد و ويروس ھانتا که به خانه ھای مردم ھجوم آورد و

چه بسا که گرمايش زمين ). ۴(را پديد آورد ) hantavirus pulmonary syndrome(» ِسندرم ريوی ويروس ھانتا«

  . ده استانجامي نيز ١٩ ی کوويديش بيماريزايکی از حلقه ھای زنجيره ای باشد که به افزا

 بيستم چھار تا پنج درجه افزايش يافته ۀمای زمين از زمان پيدايش تمدن تا پايان سد می زنند که دکارشناسان تخمين  

 بيست و ۀسد می شود که دمای زمين در ِدھه ھای گذشته شتاب اين افزايش چندان بيشتر شده است که پيش بينیدر. است

 ويروس ۀيکی از ويژگی ھای خانواد. ديگر، افزونی يابد ۀِ ده ھزار سال گذشته، يعنی چھار تا پنج درجۀيکم به انداز

 راگرمايش زمين شرايط و محيط زيست آن . ولد می کند پيرامون صفر بھتر زادوِ حرارتۀ آنست که در درجبتاکرونا

اگر در يکی از زيرگونه ھای ويروس موتاسيونی رخ دھد که زادوولد آن را در گرمای بيشتر . دشوار و تنگ می کند

 می شود که زيستبوم  زمين امتياز برجسته ای شمردهۀی در چھارچوب دمای افزايش يابندئن پذير کند، اين تواناامکا

رمايش زمين به گزينش طبيعی ويروس گممکن است به اين معنا، . گسترده تری را در اختيار آن قرار می دھد

طق اھمه گيری ھای اخير ويروس کرونا در من مد،، چنان که در باال آبراستی نيز. ه باشد رساندگرمسيری کرونا ياری

    .رخ داده اند)  مديترانهحيرۀبسواحل (و گرم ) ووھان (ۀ، نيمه حار)عربستان (ۀحار

 پيامد آلودگی زيستبوم، و بحران ناشی از اين ١٩اين گواھان بيانگر آنند که به احتمال زياد ھمه گيری ويروس کوويد 

 پيش آگھی اين شناخت نيز .»استاز ماست که برم« است که کی از جلوه ھای بحران ساختاری زيستبومبيماری شوم ي

يابد، اين جھانگيری به ای کارساز برای بحران زيستبوم اگر تمدن انسانی نتواند چار: ِشوم تر از خود بيماری است

)pandemic ( نخواھد بود آدمی ِخيره سریدر برابر ولنگاری، بيخردی و ِآخرين واکنش مرگبار طبيعت.  

  کارشناس پزشکی اجتماعی جراح مغزوپی، /دکتر عباس طاھری
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