
 کنند بدون آنکه بیمار شوند ها کروناویروس را حمل می خفاش

 
وبًبدا در  (University of Saskatchewan)پضٍّطگزاى داًطگبُ سبسىبچَاى

تَاًٌذ بذٍى آًىِ خَدضبى بیوبر ضًَذ، حبهل  ّب هی اًذ خفبش هطبلؼِ اخیزضبى دریبفتِ

 .وزًٍبٍیزٍط ببضٌذ

ّبیی هبًٌذ سٌذرم حبد تٌفسی  ّبیی وِ ببػث بیوبری ، وزًٍبٍیزٍطته اوسپلَریست بِ گشارش 

 .اًذ ّب حبهل آى بَدُ اًذ ًیش خفبش ضذُ (MERS)ٍ سٌذرم تٌفسی خبٍرهیبًِ (SARS)حبد

ّب ضًَذ اهب  تَاًٌذ ببػث ایجبد بیوبری وطٌذُ ٍ خطزًبن در اًسبى ّب هی در حبلیىِ ایي ٍیزٍط

 .ّبی ًبضی اس ایي ٍیزٍسْب در اهبى ّستٌذ ّب اس بیوبری بٌببز یه هطبلؼِ جذیذ خفبش

تَاًٌذ سٌذرم تٌفسی  ّب هی پضٍّطگزاى وبًبدایی در هطبلؼِ اخیزضبى دریبفتٌذ خفبش

ضًَذ  ّب ًِ اس ضز ٍیزٍط خالظ هی را بذٍى بیوبر ضذى حول وٌٌذ. خفبش (MERS)خبٍرهیبًِ

 .ضًَذ ٍ ًِ بیوبر هی

وِ اس  (brown bat)"خفبش لَُْ ای"ّبی هَجَد در  داًطوٌذاى ثببت وزدًذ وِ سلَل

ّب ًیش ػفًَت  وٌذ، هوىي است ایي هَضَع را ًطبى دّذ وِ بذى ایي خفبش حطزات تغذیِ هی

آیذ چزا وِ  وٌذ اهب هطىلی بزای آًْب پیص ًوی ّب حول هی یبًِ را بزای هبُسٌذرم تٌفسی خبٍره

 .اًذ ّب هٌطبك ضذُ ای بب ٍیزٍط ّب بِ گًَِ بذى خفبش
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هیىزٍبیَلَصیست داًطگبُ سبسىبچَاى گفت:  (Vikram Misra)"ٍیىزام هیسزا"

بى وبری وِ بب ّبی خفبش ٍ اًجبم ّو وزًٍبٍیزٍط سٌذرم تٌفسی خبٍرهیبًِ بِ جبی وطتي سلَل

ضَد اهب بذى خفبش  دّذ، ٍارد رابطِ طَالًی هذت بب بذى هیشببى هی ّبی اًسبًی اًجبم هی سلَل

ضَد  وٌذ. تصَر هی الؼبدُ ایي حیَاى همبٍهت هی بِ دلیل سیستن ایوٌی هٌحصز بِ فزد فَق

ّب  ًیش بِ ّوبى رٍش در بذى خفبش (SARS-CoV-۲)۲وزًٍبٍیزٍط سٌذرم حبد تٌفسی 

 .وٌذ هی ػول

احتوبل اس بیي رفتي سیستگبُ  یب ّب ٍ ٍجَد ػَاهل استزط سایی هبًٌذ سبیز بیوبری  بِ ًظز هی رسذ

ّبی دیگز ًمص هْوی داضتِ ببضذ.  ّب بِ گًَِ ّب تَسط خفبش هوىي است در ضیَع وزًٍبٍیزٍط

ضَد، ایي هَضَع تؼبدل سیستن  زط هیٌّگبهی وِ خفبش در سیستن ایوٌی بذى خَد دچبر است

 .دّذ تب تىثیز ضَد وٌذ ٍ بِ ٍیزٍط اجبسُ هی ایوٌی ٍیزٍط را ًیش هختل هی

 

ّبی  سبسهبى ٍاوسي ٍ بیوبری"داًطوٌذ  (Darryl Falzarano)"داریل فبلشاراًَ"

بیٌین وِ وزًٍبٍیزٍط سٌذرٍم تٌفسی  : هب هیاػالم وزد (VIDO-InterVac)"ػفًَی

گزچِ هب وبهال ایي  وٌذ  سبسگبرتَاًذ خیلی سزیغ خَد را بب یه هَلؼیت خبظ  خبٍرهیبًِ هی

ّب چگًَِ بِ آسبًی لبدر بِ جْص اس  دّذ وِ وزًٍبٍیزٍط وٌین ایي ًطبى هی درن ًویفزایٌذ را 

 .ای دیگز ّستٌذ ای بِ گًَِ گًَِ

وِ ػبهل آى وزًٍبٍیزٍط  ۹۱-هیلیَى ًفز در سزتبسز جْبى بِ بیوبری وٍَیذ ۵.۳تبوٌَى بیص اس 

جبى خَد را اس دست اًذ ٍ ّفت درصذ اس هبتالیبى ًیش  است، هبتال ضذُ ۲سٌذرم حبد تٌفسی 

فزد را  ۲۳۱۱تٌْب حذٍد  ۲۱۹۲اًذ. ایي در حبلیست وِ سٌذرم تٌفسی خبٍرهیبًِ در سبل  دادُ



ّیچ دادًذ.  آلَدُ وزد ٍ اس ّز سِ ًفز فزد هبتال بِ ایي بیوبری یه فزد جبى خَد را اس دست هی

یشببى وزًٍبٍیزٍط ٍاوسٌی بزای ّز دٍ ٍیزٍط سبختِ ًطذُ ٍ ٍجَد ًذارد. در حبلی وِ ضتزّب ه

 .ّب ّستٌذ ّب هیشببًبى اٍلیِ ایي ٍیزٍط رسذ وِ خفبش ّستٌذ بِ ًظز هی (MERS-CoV)هزط

ضًَذ، اهب در هَرد فؼل ٍ  وٌٌذ سبسگبر هی ّبیی وِ آلَدُ هی ّب بِ سزػت بب گًَِ وزًٍبٍیزٍط

ٌی خفبش اطالػبت بسیبر ووی در ّب بب هیشببى طبیؼی آًْب یؼ اًفؼبالت هَلىَلی ایي ٍیزٍط

ًطبى داد وِ  ۲۱۹۲دستزط است. یه هطبلؼِ پضٍّطگزاى داًطگبُ سبسىبچَاى در سبل 

حذالل چْبر هبُ بِ صَرت غیزفؼبل در بذى هیشببى خَد یؼٌی تَاًٌذ  ّبی خفبش هی وزًٍبٍیزٍط

 .خفبش طبیؼی ببلی بوبًٌذ

گیزًذ، ًِ بب  فسی خبٍرهیبًِ لزار هیّبی خفبش ٌّگبهی وِ در هؼزض ٍیزٍط سٌذرم تٌ سلَل

بلىِ بب حفظ یه پبسخ ضذ ٍیزٍسی ّبی التْببی وِ ػالئن بیوبری ّستٌذ،  تَلیذ پزٍتئیي

. بِ ضًَذ ضَد( سبسگبر هی طبیؼی)ػولىزدی وِ در گًَِ ّبی دیگز اس جولِ اًسبى خبهَش هی

بب یه صى خبظ  طَر ّوشهبى، ٍیزٍط سٌذرم تٌفسی خبٍرهیبًِ ًیش بب جْص بسیبر سزیغ

ضَد ٍ ّوىبری ایي دٍ بب یىذیگز هٌجز بِ هبًذگبری طَالًی  ّبی هیشببى خفبش سبسگبر هی سلَل

ضَد اهب تب سهبًی وِ چیشی هبًٌذ بیوبری یب سبیز ػَاهل استزط سا  هذت ٍیزٍط در خفبش هی

 .ًببضٌذ، آًْب خطزی ًذارًذ

ذرم تٌفسی خبٍرهیبًِ بب خفبش در در آیٌذُ داًطوٌذاى بِ درن چگًَگی سبسگبری ٍیزٍط سٌ

 .ّبی اًسبًی خَاٌّذ پزاخت بزابز ػفًَت ٍ تىثیز در ضتز ٍ سلَل

 هٌبغ :
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 تزجوِ دوتز پیوبى پزچوی 
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