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 91 -کووید  یماریبنقش مهندسی شیمی در مقابله با 
 

طور  ( بهWHOدر یازدهم مارس سال جاری میالدی، سازمان بهداشت جهانی )

ناشی از عفونت به ویروس  91-کوویدگیرشدن بیماری تنفسی  رسمی جهان

دنبال شیوع این  و پیامدهای آن را اعالم کرد؛ به SARS-CoV-2کرونای 

ها انسان بر روی کرۀ زمین تحت تأثیر قرار گرفت  بیماری مهلک زندگی میلیون

های جدیدی در جوامع بشری مطرح شد؛ نیاز به اقالم بهداشتی و  و چالش

هان، سبب بروز وضعیتی بحرانی شد تا به دارویی مختلف در سر تا سر ج

های تنفسی،  همانند ماسک -ترین تجهیزات پزشکی  که کمبودها از ساده حدی

های ویژۀ  تا دستگاه هوارسان و تجهیزات واحدهای مراقبت -محافظ صورت

 کننده، مشهود بود . بیمارستانی و نیز مواد ضد عفونی

جهانی و سرعت قابل مالحظۀ گیری  مدیریت این بیماری نو ظهور با همه

المللی و نهادهای پزشکی را با  های بین ها و سازمان پراکنش آن، دولت

های سریع و توسعۀ  گیری رو کرد که نیازمند تصمیم هایی بحرانی رو به چالش

بار  امکانات، برای غلبه بر این بحران بود. افزون بر بحران سالمت، آثار زیان

ری، همچون کاهش قابل مالحظۀ نرخ رشد اقتصاد اقتصادی ناشی از این بیما

ویژه کاهش تقاضا برای نفت و در  کاری و به جهانی، افزایش نرخ تورم جهانی، بی

پی آن افت شدید قیمت نفت و ظهور شوک جدید بی سابقۀ نفتی و تعطیلی 

های  ها، جوامع بشری را با یکی از بزرگترین بحران مراکز تولیدی و کارخانه

 اجه ساخت.معاصر مو

، نبود درمان اختصاصی و 91-گیری بیماری کووید بودن ابعاد همه ناشناخته

گان، نبودن  واکسن برای این بیماری، آمار باال و فراگیر مبتالیان و کشته

نیازها و  های احتمالی ویروس کرونا، کمبود پیش شناخت کافی در مورد جهش

گسترش بیماری، عواقب تجهیزات پزشکی، نداشتن تجربۀ قبلی در مدیریت 

منفی اقتصادی آن و پیامدهایی چون کاهش درآمد ناخالص ملی، افزایش تورم 

جهانی، افزایش نرخ بیکاری، کاهش شدید قیمت نفت و تقاضای جهانی آن و 

سابقۀ اقتصادی و اجتماعی در مواجهه با این بیماری و  بار بی بسیاری از آثار زیان

را به  91-کووید اه حل پیشگیری و درمان بیماریهای آن، یافتن ر  تداوم آسیب

 است.  بزرگترین چالش حاضر جامعۀ بشری تبدیل کرده

های  حوزه در حل بحران میان نقش مهندسان شیمی و متخصصان این در این

بخشی  کوتاه و بلند مدت ناشی از این بیماری، درخور اهمیت است؛ از سرعت

نیازهای پزشکی، تولیدات غذایی  ه و پیشافزایش مقیاس در تولید تجهیزات اولی

ها و  کننده ( ضد ویروس و ضد عفونیAPIو نیز ساخت مواد اولیۀ دارویی )

های بهداشتی در مقیاس صنعتی گرفته تا مشارکت در تحقیق و توسعه  فراورده

و افزایش مقیاس برای تولید انبوه واکسن و داروهای موفق در اخذ مجوزهای 

همگی از مسائل پیش روی جامعۀ مهندسی شیمی  دار؛ حیتالزم از مراجع صال

های کوانتومی و  گیری از پردازش گیری این بیماری است. بهره در شرایط همه

های جدید با هدف ساخت داروی اختصاصی  نیز الگوسازی در طراحی ملکول

 گیری و پراکنش آن در یافتن برای این بیماری و درک بهتر الگوهای همه

 تـالـام رسـای انجـگش ی از آن، راهـاشـهای ن بـش آسیـرای کاهـلی بـح راه

 مهندسی شیمی خواهد بود.

های میخی شکلی است  دار کرونا، در سطح خود دارای پروتئین ویروس پوشش

های پروتئینی روی سطح سلول انسانی، وارد  که از طریق اتصال به گیرنده

شود.  بروز عفونت حاد تنفسی میدر سلول تکثیر و سبب  راه از این و سلول شده

شکل  های میخی اگر بتوان پروتئینی طراحی کرد که توانایی اتصال به پروتئین

باشد و مانع از چسبیدن آن به سطوح سلول انسانی شود،  ویروس کرونا را داشته

گیری  عملکرد این ویروس را در حمله به سلول انسانی مختل خواهدکرد. با بهره

های پروتئین  توان ملکول ها می پروتئین و تاخوردگی پروتئیناز دانش مهندسی 

پایداری را طراحی نمود که از این قابلیت برخوردار باشد. وانگهی شناسایی، 

جداسازی و تولید پادگن برای ساخت دست کم چهار میلیارد دوز واکسن مورد 

لید سازی پادتن آن برای تو و نیز جداسازی و خالص 91-نیاز بیماری کووید

انبوه دارو و کیت تشخیص مورد نیاز، همکاری گستردۀ مهندسی شیمی، 

مهندسی بیوشیمی و مهندسی پزشکی را در کنار متخصصان داروسازی و 
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