
 

 15فرهنگی آونگ -نمایشگاه پژوهشی 

 دبیرستان فرزانگان دو ) دوره اول(   

19بررسی روند تکامل ویرس کوید :عنوان  

 

مسئله حاد  یمار یب  :بیان  سندروم  با   یکرونا 

  1000از    شتریشده است و در هر سال ب  جادیا  2  یتنفس

  افته یتکامل    روسیو  نی.هر چقدر ا  ابدی  یبار تکامل م

شود تر  یها  هی سو  تر  که    شودیم  جادی ا  یخطرناک 

شده توسط واکسن را هم    تی تقو  یمنیا  ستمیس  تواندیم

 ببرد.  نیاز ب

 :چکیده

ایجاد شده است، یک    2که با ویروس سندروم حادي تنفسی  2019بیماري کرونا ویروس  

اندازد.  سالمت انسان را به خطر می بیماري عفونی است که با مختل کردن سیستم تنفسی 

پروتئین اسپایک موجود در این ویروس )بخشی که ویروسی را به بدن انسان وصل می کند(  

  گیرد.هاي ژنتیکی صورت می زمان جهش  دچار تغییر می شود و با مرور

و هر ماه   گیري نشان داد که تنوع ویروس درحال افزایش استیابی ژنوم در اوایل همهتوالی 

سرعت تغییر   آورد. این میزان تغییر تقریبا نصفحدود دو جهش تک حرفی به دست می

قدرت و خطر کم ویا ه این سویه هاي جدید به خاطر دالیل مختلف مانندفلوانزا است.آن

ویروس هاي دیگر از بین میروند.روند تکامل کرونا  کمک به بیشتر شدن قدرت و خطر آن  

تواند سیستم ایمنی ساخته شده توسط واکسن را هم از بین ببرد.سویه  کند در حدي که می می

کنند که.... هایی پیدا می هاي کرونا در هر تکامل جهش   

 

این پژوهش هدف  :اهداف تحقیق

هاي کرونا و شناخت بیشتر سویه

   ها است.ن آ برسی تفاوت

 

  عکس یا نمودار:

 

 

توان گفت  نتیجه ي پژوهشاتی که در این مورد صورت گرفته می  :گیری نتیجه

ها به دلیل قدرت کم و یا  ي جدید از کرونا درست میشود که بیشتر ان که ساالنه هزاران سویه 

با تکامل کرونا قدرت و خطر آن   هاي دیگر خطر جدي ندارند .از بین رفتن توسط ویروس

 که توسط واکسن تقویت شده را دارد. بیشتر شده و توانایی تخریب سیستم ایمنی 

 

 منابع: 

انواع کرونا و گونه هاي جدید این بیماري را بهتر   .اي جدید کروناهگونه.(1400)براهیمی,ن،ا

 com.doctoreto)مجله سالمت دکترتو –بشناسید! 

وکرونا  2019بررسی تکامل ژنتیکی کرونا ویروس جدید . (1399)اسمعیلی رینه، س. 

 231-228:(  7)4مجله زیست شناسی ایران.  .ویروس سایر گونه ها

مقایسه ي انواع جهش هاي ویروس   .مقایسه انواع جهش هاي ویروس کرونا(.بی تا)سیناکر

 ir.sinacare)سیناکر –  19-کرونا و واکسن هاي کووید
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