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تب دنگ 
در نزدیکی 

مرز های ایران

طبــق اعــام ســازمان بهداشــت جهانــی، منطقــه سیســتان و 

بلوچســتان در معــرض خطــر تــب دنــگ قــرار دارد. ویژگــی 

خــاص جغرافیایــی ایــن منطقــه، رشایــط آب و هوایــی و مجاورت 

بــا دو کشــور پاکســتان و افغانســتان کــه اندمیــک بیــاری 

ــرای نظــام ســامت  ــگ هشــداری ب ــد زن ــی توان ــند، م ــی باش م

ــعه  ــگیرانه و توس ــای پیش ــکار ه ــن راه ــتای تبیی ــور در راس کش

زیرســاخت هــای پایــش و کنــرل ســامت در ایــن منطقــه باشــد. 

ــاس  ــا اجن ــا ی ــق کااله ــد از طری ــی توان ــاری م ــل بی ــه ناق پش

ترانزیــت از بنــادر و بازارچــه هــای مــرزی وارد کشــور شــود؛ از 

ایــن رو چابهــار و شــهر هــای جنوبــی اســتان بیشــر در معــرض 

ــدر  ــا در بن ــورد ابت ــال 2017، 472 م ــد. در س ــرار دارن ــر ق خط

گــوادر پاکســتان گــزارش شــده اســت. همچنیــن در شــهریور مــاه 

ســال 98 وزارت بهداشــت پاکســتان از شــیوع بیــاری در چندیــن 

شــهر ایــن کشــور خــر داد. ایــن بیــاری در 60 کیلومــری مــرز 

پاکســتان و ایــران وجــود دارد و احتــال ورود پشــه ناقــل بیاری 

و تخــم ریــزی آن در مناطــق مســتعد، بــاال مــی باشــد. ویــروس 

ــده شــده اســت و در  ــان دی ــش از 100 کشــور جه ــگ در بی دن

فاصلــه بیــن ژانویــه تــا مــارس 2020 در اندونــزی  جــان 94 فــرد 

ــدم  ــاری و ع ــال بی ــوه انتق ــه نح ــه ب ــا توج ــت. ب ــه اس را گرفت

وجــود واکســن و درمــان اختصاصــی بــرای آن پیشــگیری از ابتــا 

بــه بیــاری، بســیار حائــز اهمیــت اســت.

 به روز رسانی گایدالین 2020 واکسن پاپیلوما
 HPV ــن واکسیناســیون ــن بروزرســانی گایدالی در جدیدتری

ــن  ــکا )ACS(، بهری ــه مشــورتی رسطــان آمری توســط کمیت

ــا 12 ســال عنــوان شــده اســت.  ســن دریافــت واکســن 9 ت

دریافــت رسی واکســن HPV در ایــن ســنین بیشــرین 

ایمنــی را ایجــاد خواهــد کــرد؛ همچنیــن کســانی کــه امــکان 

دریافــت واکســن در ســنین پاییــن را نداشــته انــد یــا موفــق 

ــال  ــن 26 س ــا س ــد  ت ــده ان ــل نش ــت رسی کام ــه دریاف ب

مــی تواننــد واکســینه شــوند. پیــش از ایــن در ســال 2019 

کمیتــه مشــورتی فــدرال بــا تاییــد FDA، مؤثــر واقــع شــدن 

واکسیناســیون در ســنین 27 تــا 45 ســال را نیــز عنــوان 

کــرده بودنــد؛ امــا ACS معتقــد اســت کــه باالتــر رفــن ســن 

دریافــت واکســن، تــا حــد زیــادی از اثربخشــی آن خواهــد 

کاســت.

بازگشت ابوال
حــدود دو ســال از بازگشــت مجــدد ویــروس ابــوال 

بــه جمهــوری دمکراتیــک کنگــو مــی گــذرد و در ایــن 

ــا  ــر ابت ــه حــدود 2200 نفــر جــان خــود را در اث فاصل

ــه تــب خــون ریــزی دهنــده ابــوال و شــیوع بیــاری  ب

ــروژه  ــا پ ــد. ب ــت داده ان ــور از دس ــن کش در رشق ای

واکسیناســیون گســرده 300 هــزار نفــری آمــار مبتایــان 

رو بــه کاهــش بــود و ایــن کشــور پــس از چنــد هفتــه 

ــه  ــان هم ــام پای ــاری، در رشف اع ــاهده بی ــدم مش ع

گیــری قــرار داشــت؛ امــا متاســفانه مجــددا مــواردی از 

ابتــا بــه بیــاری در غــرب و شــال غــرب ایــن کشــور 

مشــاهده شــده اســت. در شــیوع قبلــی بیــاری ابــوال 

کــه از اواخــر ســال 2013 آغــاز و تــا ســال 2016 ادامــه 

ــت  ــود را از دس ــان خ ــر ج ــدود 11300 نف ــت ح داش

ــاری                             و  ــری بی ــه گی ــد. هم دادن

همزمانــی بازگشــت مجــدد ابــوال در کشــور کنگــو 

سیســتم بهداشــت و ســامت کنگــو را بــا نگرانــی هــای 

بســیاری مواجــه کــرده اســت.

COVID-19

اخبار
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گردآورنده: 
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بازگشت 
پولیو 

به قاره 
آفریقا

اخبار

دفــر هاهنگــی امــور برشدوســتانه 

ــل در خارطــوم پایتخــت  ــازمان مل س

ســودان از مشــاهده مــوارد ابتــا بــه 

فلــج اطفــال در 9 ایالــت ایــن کشــور 

خــر داده اســت. گــزارش هــا نشــان 

مــی دهنــد کــه مــواردی از ابتــا بــه 

و  چــاد  اتیوپــی،  در  بیــاری  ایــن 

ــز مشــاهده شــده  آفریقــا مرکــزی نی

اســت. مقامــات ســودان قــرار اســت 

ــیون  ــرای واکسیناس ــژه ب ــی وی طرح

بــا  را  کــودک  میلیــون   5 از  بیــش 

کمــک یونیســف، ســازمان بهداشــت 

جهانــی و برنامــه جهانــی غــذا اجــرا 

کننــد. بــا توجــه بــه رشایــط اقتصادی 

و ســطح بهداشــتی منطقــه طــرح 

ــه تأمیــن مالــی  ــاز ب هــای مشــابه نی

از ســوی ســازمان هــای برشدوســتانه 

ــی خواهــد داشــت. ــن امللل و بی
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جهــان ایــن روز هــا شــاهد تاشــی 

ــه یــک  بــی ســابقه جهــت دســتیابی ب

واکســن موثــر، کــم رضر و مقــرون بــه 

ــاری  ــن بی ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــه ب رصف

مــری و در برخــی رشایــط کشــند مــی 

باشــد. تاشــی شــبانه روزی کــه ســبب 

ــاله  ــب چندس ــیر اغل ــت مس ــده اس ش

ــد  ــه چن ــن ب ــاخت واکس ــی و س طراح

هــای  کشــور  یابــد.  کاهــش  مــاه 

بســیاری در دنیــا پــا در ایــن مســیر 

ســخت و پرفــراز و نشــیب گذاشــته 

انــد؛ امــا تنهــا چندیــن واکســن از بیــن 

تعــداد کثیــر آزمایــش هــا و طــرح هــا، 

ــه  ــل نیم ــه مراح ــد ب ــده ان ــق ش موف

ــروژه  ــش از هــزار پ ــی برســند. بی نهای

ــا و در  واکســن در نقــاط مختلــف دنی

انســتیتو هــای تحقیقاتــی و داروســازی 

ــن  ــت. در ای ــرا اس ــال اج ــان در ح جه

بیــن دو کشــور چیــن ) اولیــن کشــوری 

کــه درگیــری بــا ایــن ویــروس را گــزارش 

بیشــرین  متحــده  ایالــت  و  منــود( 

پــروژه ســاخت واکســن را دارا مــی 

باشــند. در ادامــه بــه بررســی تعــدادی 

از ایــن پــروژه هــا خواهیــم پرداخــت.

COVID-19در مسیر واکسن
شیرین کانری؛ دانشجوی کارشناسی ارشد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نــام  بــا  کــه   AstraZeneca واکســن 

AZD1222 و بــر پایــه وکتــور مــی باشــد، 

طراحــی  آکســفورد  دانشــگاه  توســط 

شــده اســت. اطاعــات فــاز 1و2 ایــن 

واکســن کــه در تاریــخ 20 جــوالی در 

از  حکایــت  رســید  چــاپ  بــه   Lancet

ــی  ــادی خنث ــی ب ــه پاســخ آنت ــن دارد ک ای

ــده در  ــت کنن ــده در 91% از 35 رشک کنن

ــت  ــک تســت و 100% رشک ــتفاده از ی اس

کننــده هــا در هنــگام اســتفاده از تســت 

متفــاوت دیــد شــده اســت. در فــاز 3 

ایــن مطالعــه کــه در آمریــکا در حــال 

ــرد  ــزار ف ــدود 30 ه ــد، ح ــی باش ــرا م اج

ــرد. در  ــد ک ــت خواهن ــی رشک در کارآزمای

ــور  ــه ط ــش ب ــن آزمای ــپتامر ای ــل س اوای

ــی هــا از  ــل برخــی نگران ــه دلی موقــت ب

عــوارض جانبــی عصبــی احتالــی واکســن 

متوقــف گشــت امــا پــس از چنــد روز 

خرهایــی از ادامــه فعالیــت پــس از رفــع 

نگرانــی هــا منتــرش گردیــد. احتــاال ایــن 

واکســن در 300 الــی 400 میلیــون دوز 

ــار کشــورهای متقاضــی  ــد و در اختی تولی

قــرار خواهــد گرفــت. دوز پیشــنهادی 

بــرای AstraZeneca دو دوز مــی باشــد. 

هزینــه تولیــد AZD1222 بیــش از 1.2 

billion $ گــزارش شــده اســت. نتایــج 

موفقیــت آمیــز ایــن پــروژه آن را بــه 

ــه  ــای جامع ــن امیده ــوی تری ــی از ق یک

جهانــی بــرای تولیــد واکســن موثــر تبدیل 

ــت. ــرده اس ک
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 BioNTech BNTX and Pfizer واکســن

همــکاری  بــا  و   BNT162b2 نــام  بــا 

ســه کشــور آملــان، چیــن و آمریــکا و بــر 

ــت. در  ــده اس ــی ش ــه mRNA طراح پای

ــه در  ــن مطالع ــات ای ــاپ اطاع ــش چ پی

ــان  ــا آن زم ــه ت ــد ک ــاره ش ــوالی، اش 1 ج

24 رشکــت کننــده کــه دو دوز از واکســن 

را دریافــت کــرده انــد، پاســخ آنتــی بــادی 

مناســبی داشــته انــد. دومیــن پیــش چــاپ 

اطاعــات فــاز اول نیز که در 28 آگوســت 

ــخ  ــزان پاس ــباهت می ــه ش ــد ب ــرش ش من

ــاره  ــزارش اول اش ــد گ ــادی هانن ــی ب آنت

کــرد؛ امــا گــزارش هــا حاکــی از مــواردی 

واکنــش جانبــی در رشکــت کننــدگان بــود. 

فــاز 2 و 3 ایــن تحقیقات بــر روی 30000 

داوطلــب در آرژانتیــن، برزیــل و آمریــکا 

ــن  ــی باشــد. طــی آخری در حــال اجــرا م

نتایــج بــه دســت آمــده از کارآزمایــی 

بالینــی، ایــن واکســن توانســته تــا 90 

ــده  ــت کنن ــراد رشک ــی در  اف درصــد ایمن

ایجــاد کنــد. همچنیــن ســازمان بهداشــت 

بــه  نســبت  خــود  امیــدواری  جهانــی 

عملکــرد ایــن واکســن و تغییــر رونــد 

همــه گیــری بیــاری         COVID پــس 

از تولیــد نهایــی آن  را اعــام منوده اســت.  

دوز پیشــنهادی بــرای ایــن واکســن 2 دوز 

و هزینــه ی تولیــد آن بــرای دولــت $ 1.9 

ــرآورد شــده اســت. billion ب

اولیــن ترایــال انســانی در ایالــت متحــده 

ــی  ــن کمپان ــرای واکس ــارچ و ب ــاه م در م

Moderna آغــاز شــده اســت. واکســن 

نــام  بــا  کــه   Moderna Inc.MRNA

 mRNA پایــه  بــر  و   1273-MRNA

طراحــی شــده اســت از اولیــن پــروژه 

 COVID         بــرای هــای واکســن 

در دنیــا بــه حســاب مــی آیــد. اطاعــات 

و  مــی   18 تاریــخ  در   1 فــاز  اولیــه 

اطاعــات بیشــر در تاریــخ 14 جــوالی در 

ژورنــال New England بــه چــاپ رســید. 

ــت  ــاز اول، واکســن در هــر 45 رشک در ف

کننــده پاســخ آنتــی بــادی خنثــی کننــده 

ــه 600  ــک ب ــاز 2 نزدی ــرد. در ف ــاد ک ایج

ــکا  ــوالی در آمری ــده در 8 ج ــت کنن رشک

ایــن واکســن را دریافــت کردنــد. فــاز 

ســوم ایــن پــروژه بــر روی حــدود 30000 

داوطلــب در حــال اجــرا مــی باشــد. طبــق 

آخریــن نتایــج اعــام شــده از ســوی ایــن 

کمپانــی میــزان اثرگــذاری واکســن حــدود 

ــن  ــن ای ــت. همچنی ــوده اس ــد ب 95 درص

ــچ  ــه هی ــت ک ــرده اس ــام ک ــی اع کمپان

عارضــه جــدی در دریافــت کننــدگان ایــن 

واکســن دیــده نشــده اســت. ایــن واکســن 

دولــت  و  شــده  پیشــنهاد  دوز  دو  در 

آمریــکا قــول داده اســت کــه 100 میلیون 

دوز و در صــورت لــزوم 400 میلیــون دوز 

مــازاد را تولیــد کنــد. هزینــه ایــن پــروژه 

$ billion 1.525 بــرآورد شــده اســت.
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چندملیتــی  داروســازی  رشکــت 

Johnson & Johnson نیــز واکســنی 

.Ad26 را بــر پایــه وکتــور و بــا نــام

COV.S or JNJ-78436735 طراحــی 

کــرده اســت. ایــن پــروژه از نیمــه 

ــاز اول  ــد و در ف ــاز ش ــوالی آغ دوم ج

توانســت ایمنــی و محافظــت قابــل 

ــد.  ــاد کن ــن ایج ــی را در داوطلبی قبول

فــاز ســوم ایــن پــروژه بــا بیــش از 

60000 داوطلــب از مــاه ســپتامر آغــاز 

شــده اســت. طبــق گفتــه طراحــان 

ــاف  ــر خ ــن ب ــن واکس ــروژه ای ــن پ ای

بســیاری از رقبــای خــود در صــورت 

موفقیــت تنهــا بــا تزریــق یــک دوز 

ایمنــی قابــل قبولــی در مقابــل

                        ایجاد خواهد کرد.

واکســن،  هــای  پــروژه  دیگــر  از 

NVX- بــا نــام Novavax Inc.NVAX

CoV2373 و بــر پایــه زیرواحدهــای 

باشــد.  مــی  ویــروس  پروتئینــی 

اطاعــات اولیــه فــاز 1 واکســن کــه 

در اســرالیا اجــرا شــد در 2 ســپتامر 

ــه چــاپ  ــال New England ب در ژورن

ــه ی دوم آن در آگوســت  رســید. مرحل

ــت. ــده اس ــاز ش آغ

ــیه  ــور روس ــت 2020 کش در 11 آگوس

بــه عنــوان اولیــن کشــور در جهــان 

  SARS-CoV    ــه ــر علی ــه واکســن ب ب

پایــه  بــر  ایــن واکســن  مجــوز داد. 

و در  اســت  آدنوویــروس  دو وکتــور 

 Gamaleya National نظــر   تحــت 

 Center of Microbiology and

Epidemiology طراحــی شده¬اســت. 

بــر اســاس اطاعــات فــاز 1 و 2 واکســن 

کــه در ژورنــال Lancet  بــه چــاپ 

ــی  رســیده اســت؛ واکســن پاســخ ایمن

بســیار قــوی در 76 رشکــت کننــده 

ای کــه در مطالعــه رشکــت داشــتند، 

ایجــاد کــرده اســت. ایــن واکســن کــه 

ــق  ــون موف ــام دارد تاکن Sputnik V ن

بــه دریافــت مجــوز از ســازمان غــذا و 

دارو آمریــکا موســوم بــه FDA نشــده 

اســت؛ زیــرا آن هــا  پاســخ آنتــی بــادی 

یــک  پذیــرش  بــرای  تنهایــی  بــه  را 

ــد  ــته و معتقدن ــی ندانس ــن کاف واکس

کــه میــزان محافظــت و تاثیــر ویــروس 

تنهــا در یــک آزمایــش وســیع بــر روی 

انســان هــا مشــخص خواهــد شــد. 

آزمایــش گســرده ایــن واکســن بــر روی 

ــن  ــب و در آخری حدود40هــزار داوطل

هفتــه آگوســت در روســیه آغــاز شــده 

اســت و انتظــار مــی رود نتایــج آن 

ــه نتایــح فــاز 1 و 2 شــباهت داشــته  ب

ــی  ــزارش های ــود گ ــن وج ــا ای ــد. ب باش

ــون  ــی همچ ــاد عوارض ــر ایج ــی ب مبن

ــد روز  ــه مــدت چن ــی ب ضعــف عضان

ــدگان  ــت کنن ــق در دریاف ــس از تزری پ

داده شــده اســت. از آنجایــی که شــار 

طــرح هــا و پــروژه هــای واکســن 

ــن  ــا در ای ــاال اســت م ســازی بســیار ب

مطلــب تنهــا توانســتیم تعــدادی از 

ــت  ــد اس ــم. امی ــی کنی ــا را بررس آن ه

ــا همــت محققیــن و متخصصیــن در  ب

رسارس جهــان بــه زودی واکســنی موثــر 

و امــن در اختیــار جامعــه جهانــی قــرار 

ــرد. گی

SARS-CoV-2
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هپاتیــت ترکیبــی از دو واژه یونانــی 

اســت  التهــاب  و  کبــد  معانــی  بــا 

ــای  ــت ه ــت عفون ــه عل ــا ب ــه عمدت ک

ویروســی، مــرف بــاالی الــکل، ســموم 

محیــط  در  کاررفتــه  بــه  شــیمیایی 

ایجــاد  بیــاری هــای خودایمنــی  و 

میگــردد. در دهــه ی 1940 میــادی 

عنــوان شــد کــه دو تایــپ اصلــی بــرای 

عفونــت هپاتیــت وجــود دارد؛ هپاتیت 

ــرف آب  ــق م ــه از طری ــی ک A، تایپ

ــرد منتقــل  ــه ف ــوده ب ــی آل و موادغذای

چندهفتــه  تــا  آن  عــوارض  و  شــده 

بهبــود میابــد؛ تایــپ دوم کــه از طریــق 

ــده  ــل ش ــدن منتق ــات ب ــون و مایع خ

و می¬توانــد دو فــرم حــاد و مزمــن 

شناســایی  کنــد.  ایجــاد  را  بیــاری 

هپاتیــت B در دهــه¬ی 1960 توســط 

دکــر بلومــرگ منجــر بــه کشــف و 

گســرش روش هــای تشــخیصی و هــم 

چنیــن ســاخت یــک واکســن موثــر 

و اختصاصــی بــرای ایــن ویــروس در 

ــن  ســال 1969 گشــت. در اواخــر همی

ــه و  ــه مطالع ــر ب ــه هاردی.جی.آل ده

ــه  ــت عارض ــواردی از بازگش ــی م بررس

ــم  ــد و ه ــد کب ــد از پیون ــدی بع ی کب

ذخایــر  روی  بــر  مطالعاتــی  چنیــن 

کاهــش  منظــور  بــه  خــون  بانــک 

خطــر انتقــال هپاتیــت از ایــن طریــق 

پرداخــت . برپایــه نتایــج تحقیقــات 

ــه  ــدام ب ــده از 1970 اق ــت متح او ایال

پایــش خــون هــای اهدایــی و بررســی 

اهداکننــدگان خــون منــود.  ســامت 

در اواســط دهــه 1970، آلــر و تیــم 

تحقیقاتــی او نشــان دادنــد کــه بیشــر 

مــوارد هپاتیــت پــس از دریافــت خــون 

بــه علــت ویــروس هــای هپاتیــت A و 

هپاتیــت B نبــوده اســت.  در 1989، 

همکارانــش  و   Michael Houghton

موفــق بــه کلــون کــردن ایــن ویــروس 

ایــن  هــای  شــباهت  بــه  و  شــدند 

ــده  ــاوی ویری ــای ف ــا اعض ــروس ب وی

پــی بردند.ایــن روش )کلــون کــردن( 

رویکــرد جدیــدی در شناســایی ویــروس 

ــای  ــد و دره ــاب می¬آم ــه حس ــا ب ه

بــرای طراحــی آزمایــش  را  جدیــدی 

هاوتــون  گشــود.  تشــخیصی  هــای 

ــه¬ای از  ــندگان مجموع ــی از نویس یک

مطالعــات پیرامــون شناســایی آنتــی 

بــادی هــای هپاتیــت C در خــون افــراد 

مســتعد ماننــد دریافــت کننــدگان خون 

در ســال 1989 و 1990 بود.ایــن کار 

منجــر بــه توســعه آزمایــش غربالگــری 

ــد.  ــادا ش ــه 1990 درکان ــون در ده خ

ــده در  ــرش ش ــات منت ــایر مطالع در س

هــان دوره، هاوتــون و همکارانــش 

هپاتیــت C را بــا رسطــان کبــد مرتبــط 

دانســتند. چارلــز.ام.در همیــن دوره، 

Charles M. Rice و همکارانــش بــا 

ــن عامــل بیــاری زا و  شــبیه ســازی ای

تزریــق کلــون عفونــی آن بــه حیوانــات 

ــی  ــا بررس ــد و ب ــه دادن ــیر را ادام مس

ــم  ــن تی ــه توســط ای هــای انجــام گرفت

مشــخص گشــت کــه ایــن عامــل در 

ــد.  ــوارض میکن ــا ایجــاد ع شــامپانزه ه

رایــس همچنیــن مطالعــات گســرده 

ای بــر روی تکنینــک هــای ســاخت 

داده  انجــام    C هپاتیــت  واکســن 

ــن  ــه ای ــکی ب ــل 2020 پزش ــت. نوب اس

فعالیــت  دلیــل  بــه  دانشــمند  ســه 

 C هایشــان در زمینــه کشــف هپاتیــت

ــت. ــق گرف تعل

 هپاتیــت C، یکــی از بیشــرین دالیــل 

و  اســت  جهــان  در  کبــد  رسطــان 

ــون  ــه 71 میلی ــود ک ــن زده میش تخمی

فــرد در جهــان بــه فــرم مزمــن عفونــت 

هپاتیــت C مبتا هســتند. بــرآورد های 

ســازمان بهداشــت جهانــی)WHO( در 

ســال 2016 از مــرگ ســاالنه 400 هــزار 

نفــر بــه واســطه عــوارض ایــن بیــاری 

خــر میدهــد.

ــد  ــدود 30 درص ــت HCV در ح عفون

افــراد، در طــی 6 مــاه و بــدون درمــان 

خاصــی پــاک میشــود؛ در 70درصــد 

ســمت  بــه  عفونــت  مانــده  باقــی 

هپاتیــت مزمــن پیــش رفتــه کــه در 

ایــن بیــن 15 الــی 30 درصــد افــراد 

درطــی گذشــت 20 ســال از بیــاری 

ــد. ــرار دارن ــدی ق در خطــر ســیروز کب

هپاتیــت B یکــی دیگــر از تهدیدهــای 

علــت وجــود  بــه  کــه  اســت  کبــد 

واکســن اختصاصــی موثــر و ایمنــی 

طبــق  میباشــد.  پیشــگیری  قابــل  زا 

ــال 2015،  ــای WHO در س گزارش¬ه

257میلیــون نفــر در دنیــا بــه هپاتیــت 

B مزمــن مبتــا بودنــد و 887 هــزار 

ــن  ــوارض ای ــده ع ــت عم ــه عل ــرگ ب م

و  کبــدی  ســیروز  یعنــی؛  بیــاری 

کارســینوم کبــد در هــان ســال گــزارش 

شــده اســت. طبــق برآوردهــا در ســال 

2019، کمــر از 1 درصــد کــودکان زیــر 

5 ســال مبتــا بــه فــرم مزمــن ایــن 

عفونــت هســتند.

ــاه(  ــرداد م ــاله )7 م ــوالی، هرس 28 ج

ــای  ــدن زنگ¬ه ــدا درآم ــه ص ــان ب زم

هشــدار هپاتیــت در جهــان اســت. 

و  غفلــت  صــورت  در  کــه  بیــاری 

درمــان،  و  تشــخیص  در  کوتاهــی 

ــم  ــار رق ــرای بی ــی را ب ــام تلخ رسانج

خواهــد زد. امســال ایــن روز در حالــی 

برگــزار شــد کــه تنهــا 10 ســال تــا پایــان 

زمــان مقــرر تعهــد جهانــی 120 کشــور 

جهــان بــرای حــذف هپاتیت¬هــای 

ویروســی باقــی مانده¬اســت. ســازمان 

را  امســال  بهداشــت جهانــی شــعار 

»آینــده¬ای بــدون هپاتیــت«  انتخــاب 

شناســایی  بــر  مترکــز  بــر  و  منــوده 

ــت.  ــد کرده¬اس ــول تاکی ــاران مجه بی

ــه  ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــد ب ــن تاکی ای

طبــق اعــام WHO تنهــا 10 درصــد از 

ــت B و 19 درصــد  ــه هپاتی ــان ب مبتای

از مبتایــان بــه هپاتیــت C از بیــاری 

ــند. ــع می¬باش ــود مطل خ

منبع:

)WHO( وبسایت سازمان بهداشت جهانی

https://www.nobelprize.org وبسایت رسمی جایزه نوبل
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سارا چاوشی پور؛ دانشجوی کارشناسی ارشد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران



تفسیر تست های تشخیصی
دکر محمد خازنی؛ مسئول فنی آزمایشگاه تخصصی تشخیص مولکولی و ویروس شناسی بوعلی استان قم 

کیمیا رشیفیان؛ فاطمه قربانی مطلق؛ دانشجویان کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بــه  قــادر   COVID آزمایشــات   

تشــخیص ویــروس عامــل بیــاری و 

همچنیــن آنتــی بــادی هــای تولیــد 

شــده در اثــر پاســخ ایمنــی میزبــان 

مــی باشــد. آزمایــش ارزیابــی ویــروس، 

عفونــت فعــال ویــروس را تشــخیص 

ــی  ــازده و کارای ــن ب مــی دهــد و بهری

را طــی هفــت روز اول بــروز عایــم 

ــی  ــش تشــخیص آنت ــی دارد. آزمای بالین

بــادی هــا، عفونت گذشــته را تشــخیص 

مــی دهــد و بهریــن عملکــرد را حــدود 

ده روز بعــد از رشوع عایــم بالینــی 

طــور  بــه  ویروســی  آزمایــش  دارد. 

                     COVID    عمــده بــرای تشــخیص

اســتفاده مــی شــود. آزمایــش آنتــی 

ــیوع و  ــی ش ــرای بررس ــا ب ــادی عمدت ب

جمعیــت  در   COVID     گســرش

از  یــک  هــر  دارد.  کاربــرد  انســانی 

زمــان و موقعیــت  آزمایــش هــا در 

هــای متفاوتــی کارآمــد هســتند. 

شناســایی RNA ویروســی بوسیله 

 RT-PCR
ــاد  ــل اعت ــن و قاب ــج تری ــون رای تاکن

ــخیص ــرای تش ــش ب ــن آزمای تری

       COVID بــوده اســت کــه بــا 

اســتفاده از ســواب هــای نازوفارنکــس 

یــا ســایر منونــه هــای مجــرای تنفســی 

ــرا  ــو و اخی ــواب گل ــامل س ــی ش فوقان

انــواع  شــود.  مــی  انجــام  بــزاق 

مختلفــی از ژن هــای ویــروس مــی 

تواننــد در ایــن آزمایــش مــورد هــدف 

قــرار گیرنــد. اکــرا در آزمایــش هــا 

ــا بیــش از یکــی از مــوارد زیــر  یکــی ی

مــورد هــدف قــرار مــی گیرنــد: ژن 

 ، )N( نوکلئوکپســید ، )env( انولــوپ

اســپایک )S( ،  RNA پلیمــراز وابســته 

 .ORF1 ژن   ،)RNA )RdRp بــه  

در بیشــر افــرادی کــه عفونــت عامــت 

 RNA دارنــد،   COVID دار      

نازوفارنکــس  ســواب  در  ویروســی 

بوســیله حــد آســتانه چرخــه )Ct(، در 

اولیــن روز بــروز عائــم و در هفتــه 

ــدازه  ــل ان ــد، قاب ــی رس ــه اوج م اول ب

گیــری اســت. Ct تعــداد چرخــه هــای 

ــد  ــرای تولی ــه ب ــازی اســت ک هانندس

ســیگنال فلورســنت الزم اســت. میــزان 

کمــر Ct نشــان دهنــده بــار ویروســی 

ــر از 40  ــزان Ct کم ــت. می ــر اس باالت

نشــان دهنــده جــواب PCR مثبــت 

ــه  ــت در هفت ــخ مثب ــن پاس ــت. ای اس

ــد و  ــی کن ــش م ــه کاه ــوم رشوع ب س

گیــری  انــدازه  غیرقابــل  نهایــت  در 

 Ct ــزان ــن می ــا وجــود ای ــی شــود. ب م

ــاری  ــا بی ــراد ب ــده در اف ــاهده ش مش

بســری  بیارســتان  در  کــه  شــدید 

هســتند کمــر از میــزان  Ct در مــوارد 

 PCR خفیــف اســت. مثبــت بــودن

ممکــن اســت بیــش از 3 هفتــه بعــد از 

رشوع بیــاری ادامــه یابــد کــه بیشــر 

مــوارد خفیــف نتیجــه منفــی را گــزارش 

 PCR مــی کننــد. امــا یــک نتیجــه

ــده شناســایی   ــا نشــان دهن ــت تنه مثب

RNA ویروســی اســت و لزومــا نشــان 

ــت. ــده نیس ــروس زن ــده وی دهن

ویروســی   RNA مــوارد،  بعضــی  در 

حتــی پــس از هفتــه ششــم پــس از 

اولیــن آزمایــش مثبــت شناســایی شــده 

ــس از  ــم پ ــی ه ــوارد کم ــت. در م اس

 PCR ــی ــی در پ ــش پ ــام دو آزمای انج

کــه در فاصلــه 24 ســاعت انجــام شــده 

و پاســخ منفــی بــوده اســت، پاســخ 

مثبــت گــزارش شــده اســت. مشــخص 

نیســت کــه ایــن آیــا یــک خطــای 

آزمایــش، عفونــت مجــدد یــا فعــال 

ــد.  ــی باش ــروس م ــدد وی ــدن مج ش

طــول دوره زمانــی مثبــت شــدن نتیجــه 

آزمایــش PCR در ســایر منونــه هــا بــا 

ــت.  ــاوت اس ــس متف ــواب نازوفارنک س

ــدت  ــط م ــت PCR در خل ــخ مثب پاس

بیشــری باقــی مــی مانــد. ممکن اســت 

 PCR حتــی پــس از منفی شــدن پاســخ

 PCR در منونــه نازوفارنکــس، پاســخ

خلــط مثبــت باشــد. در یــک مطالعــه 

آزمایــش PCR منونــه مدفــوع در 55 

نفــر از 96 بیــار)57%( مثبــت بــود کــه 

ایــن پاســخ مثبــت در مدفوع بیشــر از 

ســواب نازوفارنکــس بــا متوســط 4-11 

ــا  ــا ارتباطــی ب ــد ام روز باقــی می¬مان

شــدت بیــاری نداشــت. 
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SARS-CoV-2
سنجش آنتی بادی برای شناسایی 

بــه   COVID    ویروســی عفونــت 

صــورت غیرمســتقیم بــا ســنجش پاســخ 

 SARS-COV    ایمنــی میزبــان بــه

تشــخیص  اســت.  تشــخیص  قابــل 

ــرای افــرادی  ــه خصــوص ب ــوژی ب رسول

کــه بیــاری خفیــف تــا متوســط دارنــد 

عائــم  رشوع  از  بعــد  هفتــه  دو  و 

بالینــی مراجعــه می¬کننــد، اهممیــت 

دارد. تشــخیص رسولــوِژی همچنیــن به 

عنــوان یــک ابــزار مهــم بــرای ســنجش 

گســرش     COVID در جامعــه و 

شناســایی افــرادی کــه پــس از ابتــا 

ــد،  ــاری ایمــن شــده ان ــه بی نســبت ب

کاربــرد دارد.

حســاس تریــن و زود هنــگام تریــن 

مارکــر تشــخیص رسولوژیکــی، آنتــی 

ــطح  ــه س ــد ک ــی باش ــال م ــادی توت ب

ــم، رشوع  ــروز عائ ــه دوم ب آن از هفت

بــه بــاال رفــن مــی کنــد. اگرچــه تســت 

عائــم  بــروز  چهــارم  روز  از  االیــزا 

 IgM بالینــی قــادر بــه ســنجش میــزان

ــر آن  و IgG  مــی باشــد، ســطوح باالت

ــه ســوم و چهــارم بیــاری  هــا در هفت

ــند.  ــی باش ــری م ــدازه گی ــل ان قاب

آزمایــش ســنجش آنتــی بــادی هــای 

بــرای  االیــزا  روش  بــه   IgG و   IgM

تشــخیص      COVID بیشــر از %95 

ــد. آزمایــش ســنجش  اختصاصیــت دارن

از  منونــه رسم  دو  روی  بــادی  آنتــی 

ــاری  ــدای بی ــی در ابت ــرد، یک ــک ف ی

همزمــان بــا PCR اولیــه و دیگــری دو 

هفتــه بعــد از رشوع بیــاری، حتــی 

مــی توانــد صحــت تشــخیص را باالتــر 

بــرد. بیشــرین میــزان آنتــی بــادی هــا 

در بــدن علیــه پروتئیــن نوکلئوکپســید، 

ــی  ــن ویروس ــن پروتئی ــراوان تری ــه ف ک

بنابرایــن  اســت، تولیــد مــی شــود؛ 

آزمایــش هایــی کــه آنتــی بــادی علیــه 

نوکلئوکپســید را مــی ســنجند بیشــرین 

حالیکــه  در  دارنــد،  را  حساســیت 

ــه  ــادی هــای متصــل شــونده ب ــی ب آنت

رســپتور در پروتئیــن اســپایک ویــروس 

)کــه بــرای اتصــال و ورود ویــروس بــه 

اختصاصــی  اســت(  رضوری  میزبــان 

تــر هســتند و انتظــار میــرود کــه ایــن 

آنتــی بــادی هــا نقــش خنثــی کنندگــی 

عفونــت را داشــته باشــند. بنابرایــن 

بــادی هــای IgM و  آنتــی  ســنجش 

آنتــی  دو  هــر  یــا  یــک  علیــه   IgG

ژن ویروســی مــی توانــد حساســیت 

بــادی  آنتــی  باشــد.  داشــته  باالیــی 

ــا  ــت ب ــن اس ــای      COVID ممک ه

 SARS-COV    ــه ــای علی ــی بادیه آنت

ــش  ــا واکن ــروس ه ــایر کروناوی ــا س و ی

ــر  متقاطــع داشــته باشــند . اگرچــه تی

بــاالی IgG انــدازه گیــری شــده بــه 

روش االیــزا، مــی توانــد بــا حضــور 

آنتــی بــادی هــای خنثــی کننــده در 

بقــا و  باشــد. مــدت زمــان  ارتبــاط 

حفاطــت آنتــی بــادی هــای خنثــی 

کننــده هنــوز کامــا مشــخص نیســت.
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پاندمی های همگرا
ــر روی  ــوه        COVID ب ــر بالق تأثی

ای  زمینــه  هــای  بیــاری  بــا  افــراد 

 HCV یــا HBV ماننــد افــراد مبتــا بــه

ــه اســت. ــل توج قاب

در پیــش چــاپ یــک مقالــه مــرور 

عفونــت  بررســی  بــه  سیســتاتیک، 

همزمــان        COVID و هپاتیــت 

ــه شــده اســت. در 28  ــا C پرداخت B ی

مطالعــه وارد شــده، 235 نفــر عفونــت 

همزمــان بــا هپاتیــت B و 22 نفــر 

ــت C داشــته  ــان هپاتی ــت همزم عفون

انــد. میانگیــن ســنی بیــاران مبتــا 

بــه هپاتیــت C )62/8 ســال( بیشــر از 

 49/8( B ــت ــه هپاتی ــا ب ــاران مبت بی

ســال( بــوده اســت. بیــاری زمینــه¬ای 

در بیــاران هپاتیــت C )76/2 % در 

ــه  ــا ب ــاران مبت ــل 34/1 % از بی مقاب

اســت.  بــوده  بیشــر   )B هپاتیــت 

مراقبت¬هــای  بخــش  در  بســری 

ویــژه بیارســتان در بیــاران هپاتیــت 

ــل 14/1 %( بیشــر  C )21/4 % در مقاب

از بیــاران مبتــا بــه هپاتیــت B بــوده 

ــت. اس

                        کــه بــه جنــس 

ــل  ــق دارد، عام ــروس تعل ــا وی بتاکرون

ــه  ــت ک ــاری                         اس بی

در مــوارد حــاد ســبب عفونــت شــدید 

سیســتم تنفســی تحتانــی در انســان 

ــد در  ــروس جدی ــا وی ــود. کرون ــی ش م

دســامر  2019 از ووهــان چیــن ظهــور 

ــاری  ــک بی ــه ی ــت ب ــه رسع ــرد و ب ک

همــه گیــر در رسارس جهــان تبدیــل 

شــد. تاکنــون تبعــات ایــن همــه گیــری 

زندگــی صدهــا هــزار نفــر را تحــت 

تأثیــر قــرار داده  اســت. ایــن بیــاری 

بــه  را  مبتایــان   %3 تــا   0/5 حــدود 

ــن  ــایع تری ــاند. ش ــی کش ــرگ م کام م

                   COVID        تظاهرات بالینی بیاری

عائــم تنفســی ماننــد تــب، تنگــی 

نفــس و رسفــه همــراه بــا یافتــه هــای 

ذات  بــا  مطابــق  اســکن  تــی  ســی 

الریــه اســت. در بعضــی از مراکــز، 

 COVID تشــخیص      دنبــال  بــه 

ــم هــای کبــدی AST و  افزایــش آنزی

ــام  ــا انج ــود. ب ــی ش ALT مشــاهده م

آزمایــش هــای رسولــوژی مشــخص شــد 

افزایــش ایــن آنزیــم هــا ناشــی از هیــچ 

 E, C, کــدام از ویــروس هــای هپاتیــت

B, A، ســایتومگالو ویــروس، اپشــتین 

بــار ویــروس و پانــل ویــروس هــای 

تنفســی نیســت. همچنیــن غربالگــری  

ــی  ــز منف ــی نی نشــانگرهای خــود ایمن

گــزارش شــد. از آنجایــی کــه ســایر 

ــت،  ــده اس ــاد رد ش ــت ح ــل هپاتی عل

بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن اختــاالت 

در نتیجــه آزمایــش هــای کبــدی ناشــی 

باشــد.   COVID عفونــت        از 

در بعضــی از مــوارد، هپاتیــت حــاد 

ــروس  ــش وی ــن منای ــت اولی ــن اس ممک

ــد.  ــی باش ــم تنفس ــروز عائ ــل از ب قب

هپاتیــت حــادی کــه بــا افزایــش آنزیــم 

هــای کبــدی AST ، ALT و عــدم بروز 

ــد از  ــی بع ــت. مدت ــراه اس ــان هم یرق

ــب و  ــروز ت ــا ب ــاد ب ــت ح ــروز هپاتی ب

عائــم تنفســی و بــه دنبــال آن انجــام 

ــا مثبــت  تســت ســواب نازوفارنکــس ب

ابتــا    RT-PCR آزمایــش   شــدن 

تأییــد   COVID       عفونــت بــه 

ــن  ــج چندی ــن نتای ــود. همچنی ــی ش م

مطالعــه دیگــر بــر روی مــوارد شــدید 

COVID  بــه ویــژه افــراد بســری در 

ــژه، افزایــش  بخــش مراقبــت هــای وی

آنزیــم هــای کبــدی AST و ALT را 

ــر  ــد. عملکــرد هــای غی نشــان می دهن

طبیعــی کبــد در بیــن افــراد مبتــا 

ــا  ــدید         COVID ب ــوارد ش ــه م ب

افزایــش شــدت بیــاری و خطــر مــرگ 

ــت. ــراه اس هم

و بیماری کبدی ناشی از آن
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پیشــگیری  و  کنــرل  مرکــز   ،CDC

بیاریهــا ایــاالت متحــده، افــراد مبتــا 

بــه بیــاری مزمــن کبــدی را بــه عنــوان 

جمعیــت آســیب پذیــر بــا افزایــش 

ــدید  ــرات ش ــه تظاه ــا ب ــر ابت خط

                      معرفی می کند. شواهد 

SARS-CoV    نشــان مــی دهنــد کــه

باعــث تحریــک فعالیــت ویــروس هــای 

هپاتیــت می شــود؛ بنابرایــن عفونت  

                          یــک عامــل خطــر 

مهــم در افــراد مبتــا بــه هپاتیــت 

یــک  اســاس  بــر  اســت.  ویروســی 

ــر از  ــروری سیســتاتیک دیگ ــه م مقال

محققیــن ایرانــی در مجلــه پــاس وان، 

شــایع تریــن بیــاری هــای زمینــه ای در 

فــوت شــدگان ناشــی از کرونــا ویــروس 

جدیــد بــه ترتیــب بــه پرفشــاری خــون، 

عروقــی،  و  قلبــی  بیــاری  دیابــت، 

ریــوی،  بیــاری  کبــدی،  بیــاری 

رسطــان، ســکته ی مغــزی، COPD و 

ــود. ــی  ش ــوط م ــم مرب آس

                    و برنامــه ریشــه کنــی 

تیت هپا
ــه  ــرای رســیدن ب ــا فقــط 10 ســال ب آی

ــال 2016،  ــوب س ــدف WHO، مص ه

بــرای از بیــن بــردن هپاتیــت تــا ســال 

2030 باقــی مانــده اســت؟ آیــا بیــاری 

همــه گیــر      COVID دســتیابی 

ــش از پیــش مــورد  ــه آن هــدف را بی ب

ــت؟  ــرار داده اس ــد ق تردی

 ،)WHA( هپاتیــت  جهانــی  اتحــاد 

ــی  ــرای ارزیاب ــی ب ــی جهان ــک بررس ی

اثــرات بحــران       COVID  بــر روی 

خدمــات هپاتیــت ویروســی و افــرادی 

کــه بــا هپاتیــت ویروســی زندگــی مــی 

کننــد، انجــام داده اســت. شــواهد ایــن 

ــات  ــد خدم ــی دهن ــان م ــی نش بررس

ــن  ــر ای ــت تأثی ــی تح ــت ویروس هپاتی

ایــن  اســت.  گرفتــه  قــرار  اپیدمــی 

تاثیــرات شــامل توقــف رویدادهــای 

هــای  برنامــه  جملــه  از  حضــوری، 

بــر  مبتنــی  غربالگــری  و  آموزشــی 

جامعــه اســت. در نتیجــه تعداد بســیار 

کمــی از افــراد در معــرض خطــر بــاالی 

هپاتیــت ویروســی در ســال جــاری 

آزمایــش مــی شــوند. عــده ای قــادر بــه 

ــت  ــش هــای هپاتی ــه آزمای دسرســی ب

ــی  ــل اصل ــه دلی ــتند، ک ــی نیس ویروس

پرهیــز از مراجعــه بــه مراکــز آزمایــش 

بــه دلیــل       COVID  اســت. 

در نوامــر 2019، انجمن¬هــای پیــرشو 

کبــدی فراخوانــی مشــرک بــرای اقــدام 

در مــورد راه هــای غیــر متمرکــز کــردن 

پیشــگیری، آزمایــش و درمــان هپاتیــت 

انجــام دادنــد. 

جامعــه  هپاتیــت،  جهانــی  روز  در 

جهانــی از متــام دولــت هــا مــی خواهد 

کــه بــه تعهــدی کــه در مجمــع جهانــی 

بهداشــت در ســال 2016 بــرای از بیــن 

ســال  تــا  ویروســی  هپاتیــت  بــردن 

2030 متعهــد شــدند، احــرام بگذارنــد.

16 Viruses Universe
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خطر طغیان 
بیماری ها پس از 
همه گیری کرونا

شیرین کانری؛ دانشجوی کارشناسی ارشد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ســال هــا از تجربــه  ســاخت اولیــن 

واکســن توســط ادوارد جــر)1796( می 

گــذرد و ایــن بخــش از دانــش زیســتی 

ــت  ــر و پراهمی ــه روز گســرده ت روز ب

ــی  ــازی، یک ــن س ــت. ایم ــده اس ــر ش ت

از روش هــای کارآمــد  و موثــر جهــت 

هــای  بیــاری  برخــی  از  پیشــگیری 

دوران کودکــی و نیــز یکــی از راه هــای 

کاهــش مــرگ و میــر در نــوزادان و 

کــودکان مــی باشــد. متاســفانه ســاالنه 

ــان  ــودک در جه ــون ک ــدود 19 میلی ح

ــک  ــد و ی ــی ندارن ــن دسرس ــه واکس ب

ــر 5  ــودکان زی ــر ک ــرگ و می ــارم م چه

ســال بــه علــت بیــاری هــای واگیــردار 

قابــل پیشــگیری بــا واکســن اســت. 

در ســال 2020 و همزمــان بــا رشوع 

ــه واکســن  ــا، دســتیابی ب پاندمــی کرون

ــکاتی  ــا مش ــا ب ــاط دنی ــی نق در برخ

از  نگرانــی  و  اســت  شــده  مواجــه 

بــر ســامت  پاندمــی  ایــن  عواقــب 

عمومــی جامعــه روز بــه روز بیشــر 

ــی هــا،  ــن نگران مــی شــود. یکــی از ای

تاثیــرات طوالنــی مدت کاهش پوشــش 

دهــی واکسیناســیون بــه علــت پاندمی 

کرونــا، بــر ســامت جامعــه بــه ویــژه 

کــودکان مــی باشــد. نگرانــی از آلــوده 

شــدن کــودکان در صــورت حضــور در 

مراکــز بهداشــت، مشــکات اقتصــادی، 

ــه، مشــکات  قوانیــن و رشایــط قرنطین

جابــه جایــی، حمــل و نقــل و همچنین 

ــان  ــات بهداشــت و درم ــری خدم درگی

بــا ایــن بحــران، واکسیناســیون را در 

دنیــا بــا تأخیــر و اختــال هایــی رو 

بــه رو کــرده اســت. ســازمان بهداشــت 

ــی و یونیســف در مــورد کاهــش  جهان

در  کــودکان  واکسیناســیون  پوشــش 

ــی  ــراز نگران ــا اب ــی کرون ــط پاندم رشای

کــرده انــد؛ ایــن ســازمان هــا اعــام 

کــرده انــد کــه بــه واســطه قــرار گرفــن 

در ایــن موقعیــت، حداقــل 30 کمپیــن 

جهــان  در  رسخــک  واکسیناســیون 

محــدود شــده اســت کــه نتایــج آن در 

ــی  ــای آت ــال ه ــال 2020 و س ــار س آم

ــار در  ــق آم ــد. طب ــد ش ــان خواه منای

ــر  ــودک زی ــون ک ــال 2020، 80 میلی س

1 ســال در کشــورهایی زندگــی مــی 

کننــد کــه پاندمــی کرونــا عملکــرد 

ایمــن ســازی را بــا مشــکل مواجــه 

  ،2020 مــارچ   24 در  اســت.  کــرده 

از  جلوگیــری  و  کنــرل  CDC)مرکــز 

بــا  راهنایــی جدیــد  بیــاری هــا( 

تاکیــد بــر لــزوم واکسیناســیون روتیــن 

ــر 24  ــه ویــژه در ســنین زی کــودکان ب

مــاه را منتــرش کــرد. بــا توجــه بــه ایــن 

نگرانــی هــا  و در راســتا کاهــش خطــر 

طغیــان بیــاری هــای قابــل پیشــگیری 

جهــان  در  اقداماتــی  واکســن،  بــا 

ــال  ــرای مث ــه ب ــه اســت؛ ک انجــام گرفت

ــه واکسیناســیون گســرده  ــوان ب مــی ت

و رسارسی 5 روزه مــاه ژوئــن توســط 

ســازمان بهداشــت جهانــی و یونیســف 

در  کــرد.  اشــاره  ســوریه  کشــور  در 

ــد  ــزار و ص ــن 210 ه ــن کمپی ــول ای ط

کــودک واکســن دریافــت کــرده و 900 

هــزار کــودک از نظــر دریافــت سلســله 

واکســن هــا بررســی شــدند. همچنیــن 

بورکینافاســو  در   2020 جــوالی  در 

روزه   4 برنامــه  یــک   WHO تیــم 

واکسیناســیون پولیــو اجــرا منــود کــه در 

ــدند. ــینه ش ــودک واکس آن 174304 ک
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از  واکسیناســیون  برنامــه  ایــران  در 

بــه  امــا  گشــت  آغــاز   1353 ســال 

دلیــل عــدم وجــود برنامــه منســجم 

پوشــش  در رسارس کشــور،  و جامــع 

ــا یــک دهــه بعــد بــه  واکسیناســیون ت

حــد قابــل قبولــی نرســید. از ســال 

ــازی در  ــن س ــع ایم ــه جام 1363 برنام

برابــر 6 بیــاری شــایع، همــگام بــا 

برنامــه جهانــی آغــاز گشــت. از نتایــج 

 )EPI( برنامــه توســعه ایمــن ســازی

مــی تــوان بــه ریشــه کنــی دو بیــاری 

ــپ  ــال )تی ــج اطف ــه و فل ــاک آبل خطرن

وحشــی پولیــو( در ایــران، حــذف کــزار 

نــوزادان، جــذام، ماالریــا، رسخــک و 

رسخجــه و بــه کنــرل درآمــدن اوضــاع 

ــه، ســل، دیفــری،  ــاری هــای حصب بی

ســیاه رسفــه و اوریــون اشــاره منــود. از 

ســال 73 و همزمــان بــا واکسیناســیون 

رسارسی، پوشــش واکسیناســیون فلــج 

اطفــال در کــودکان زیــر 5 ســال از 20 

درصــد در ســال 63  بــه 95 درصــد در 

ســال 80 و تقریبــا 100 درصــد در ســال 

ــن  ــت. همچنی ــیده اس ــر رس ــای اخی ه

بــه همــت متخصصیــن بهداشــت و 

ــپ  ــال 2001 تی ــور از س ــن کش محققی

گــزارش  ایــران  در  پولیــو  وحشــی 

نشــده اســت. بیــاری هــای رسخــک، 

بیــاری  ســه  اوریــون  و  رسخجــه 

دیگــر هســتند کــه قابــل پیشــگیری بــا 

واکســن مــی باشــند. بیــاری رسخــک 

تــا قبــل از واکسیناســیون، ســاالنه 500 

هــزار کــودک را درگیــر مــی کــرد. ایــن 

بیــاری یکــی از مــری تریــن بیــاری 

هــای عفونــی ویروســی اســت و آمــار 

نشــان مــی دهنــد کــه در صــورت خلــل 

ــیون،  ــد واکسیناس ــف در رون ــا توق و ی

ــال بعــد در  ــا 5 س ــت 3 ت ممکــن اس

اثــر افزایــش افــراد حســاس در جوامــع، 

یــک همــه گیــری اتفــاق بیافتــد. برنامه 

جهانــی مبــارزه بــا رسخــک و رسخجــه 

)2012-2020( در نوامــر ســال 2012 

و بــه منظــور دســتیابی بــه پوشــش 

حداقــل 95 درصــدی در ســطوح ملــی 

در  رسخجــه،  و  رسخــک  حــذف  و 

 WHO  حداقــل 5 منطقــه از 6 منطقه

از  قبــل  تــا  ایــران  در  شــد.  تبییــن 

واکسیناســیون رسارسی در ســال 83-82 

کــه در آن نزدیــک بــه 33 میلیــون فــرد 

ــان  واکســینه شــدند؛ همــه ســاله طغی

هایــی از بیــاری در مناطــق مختلــف 

کشــور بــه ویــژه مناطــق مــرزی رشقی 

گــزارش مــی شــد. در حــال حــارض 

پوشــش واکسیناســیون MMR در ایران 

بســیار بــاال بــوده و ســازمان بهداشــت 

ایــران را در  جهانــی در ســال 2019 

ــه  ــه در مرحل ــی ک ــور های ــت کش لیس

حــذف رسخــک و رسخجــه مــی باشــند، 

ــوارد،  ــن م ــی ای ــرار داده اســت. متام ق

ــه  ــتاورد هــای عظیمــی هســتند ک دس

بــا مجاهــدت شــبانه روزی متخصصیــن 

کادر بهداشــت کشــور میــر گشــته و 

حفــظ آن از اهمیــت بســیار زیــادی 

ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــی باش ــوردار م برخ

ــه  ــا کشــورهایی ک ــران ب همســایگی ای

تعــدادی از ایــن بیــاری هــا هنــوز 

رایــج اســت و بــا توجــه بــه رفــت 

و  کشــورمان  بیــن  مــرزی  آمــد  و 

همســایگان، اختــال در واکسیناســیون 

مــی توانــد منجــر بــه شکســت زحات 

چندیــن ســاله و طغیــان ناگهانــی ایــن 

بیــاری هــا گــردد. بررســی ســطح 

ایــران در  پوشــش واکسیناســیون در 

نشــان   COVID پاندمــی    دوران 

ــدد  ــن ع ــفانه ای ــه متاس ــد ک ــی ده م

ــار در 25 ســال گذشــته  ــن ب ــرای اولی ب

ــت.  ــته اس ــد بازگش ــر 95 درص ــه زی ب

دکــر ســید محســن زهرایــی رئیــس 

اداره بیــاری هــای قابــل پیشــگیری 

بــا واکســن وزارت بهداشــت عنــوان 

کــرده انــد کــه از ابتــدای بحــران کرونــا 

کشــور  در  واکسیناســیون  پوشــش 

تقریبــا 5 درصــد کاهــش داشــته اســت. 

همچنیــن کاهــش 16 درصــدی پوشــش 

واکسیناســیون در دو ماه اســفند 1398 

و فروردیــن 1399 در مقایســه بــا زمــان 

مشــابه در ســال هــای گذشــته نگرانــی 

ایمــن  هایــی را در مــورد وضعیــت 

ــاد  ــن دوران ایج ــودکان در ای ــازی ک س

کــرده اســت.  بایــد توجــه داشــت کــه 

روزی پاندمــی پایــان خواهــد یافــت و 

ــا  ــل ب ــد در تعام ــددا بای ــودکان، مج ک

محیــط پیرامــون خــود قــرار گیرنــد؛ در 

ــه  ــودکان از برنام ــن ک ــه ای ــی ک صورت

واکسیناســیون جــا مباننــد بــه گــروه 

حساســی تبدیــل خواهنــد شــد کــه در 

خطــر آلودگــی و صدمــات ناشــی از 

ــتند. ــا هس ــاری ه ــان بی طغی

17   جهان ویروس ها
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زمانــی  چــه  تــا  کوویــد-19  عائــم 

ــن  ــخ ای ــود؟ پاس ــد ب ــار خواهن ــا بی ب

پرســش یکــی از شــایع تریــن ابهامــات 

ایــن روزهــای متخصصیــن مــی باشــد. 

یــک   COVID کــه     آنجایــی  از 

اســت،  ویروســی  نوظهــور  بیــاری 

پزشــکان و محققیــن در مــورد عائــم و 

یــا عــوارض طوالنــی مــدت احتالــی آن 

در مــاه هــا و یــا شــاید ســال هــا بعــد 

ابتــا، اطاعــات دقیقــی ندارنــد.  از 

ــد  ــان داده ان ــی نش ــای بالین ــه ه یافت

کــه طوالنــی تــر شــدن عــوارض تــا 

ــرد  ــاری ف ــدت بی ــه ش ــادی ب ــد زی ح

بســتگی خواهــد داشــت. کســانی کــه 

بــه نــوع خفیــف کوویــد 19 مبتــا 

شــده باشــند اغلــب بیــن 2 تــا 4 هفتــه 

بعــد از رشوع عائــم، بهبــود خواهنــد 

یافــت. همچنیــن نتایــج آمــاری نشــان 

مــی دهنــد کــه ســن بــاال، اضافــه وزن، 

بیــاری هــای زمینــه ای و جنســیت 

زن از عوامــل تاثیــر گــذار بــر طوالنــی 

مــی   COVID عــوارض      شــدن 

معتقدنــد  برخــی محققیــن  باشــند. 

بیــاری،         ایــن  عامــل  ویــروس  کــه 

SARS-CoV تاثیراتــی مشــابه دو هــم 

 MERS و   SARS دیگــرش  خانــواده 

تحقیقــات  براســاس  باشــد.  داشــته 

ــدود  ــال 2020 ح ــام گرفتــه در س انج

30 درصــد افــرادی کــه بــه نــوع شــدید 

مبتــا   MERS و   SARS بیــاری  

شــده بودنــد، عــوارض ریــوی طوالنــی 

مــدت را تجربــه کــرده انــد. همچنیــن 

داد،  نشــان   2009 ســال  مطالعــات 

 ،SARS افــراد بهبــود یافتــه از بیــاری

ــس  ــا 3/5 ســال پ ــن ت ــه طــور میانگی ب

از ابتــا از عارضــه ضعــف عمومــی 

ــتند.  ــکایت داش ــن ش ــتگی مزم و خس

ــر اســاس هــم  ــا ب ــن رصف ــا وجــود ای ب

منــی  هــا  ویــروس  بــودن  خانــواده 

ــی مــدت  ــاره عــوارض طوالن ــوان درب ت

احتالــی بیــاری هــای ناشــی از آن 

ــر داد. ــا نظ ه

شیرین کانری؛ دانشجوی کارشناسی ارشد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی 
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 SARS-CoV بــه طــور عمــده بــر 

سیســتم تنفســی اثــر مــی گــذارد و 

طبــق آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی 

دار  عامــت  بیــاران  از  درصــد   97

ــه را  ــری ری ــی از درگی ــات متفاوت درج

نشــان داده انــد. نتایــج مطالعــه ای بــر 

 COVID       روی 55 بیــار مبتــا بــه

ــان داد  ــص، نش ــس از ترخی ــاه پ ، 3 م

کــه در 35 نفــر )64%( پایــداری برخــی 

 )%71( نفــر   39 در  و  ریــوی  عائــم 

ــد  ــک مانن ــای رادیولوژی ــاری ه ناهنج

اختــال عملکــرد ریــوی و شــواهدی 

مطالعــه  در  دارد.  وجــود  فیــروز  از 

دیگــری کــه بــر روی 57 بیــار 30 روز 

ــه اســت،  پــس از ترخیــص انجــام گرفت

کاهــش قــدرت عضــات تنفســی در 

28 بیــار )49%( گــزارش شــده اســت. 

متخصصــان پیشــنهاد کــرده اند تــا برای 

ــری  ــار و جلوگی ــت بی ــری وضعی پیگی

از پایــداری و یــا پیرشفــت آســیب هــای 

بافــت ریــه، رادیوگرافــی قفســه ســینه 

3 مــاه پــس از ترخیــص و بــا صاحدیــد 

پزشــک تــا چنــد مــدت بــه صــورت 

مطالعــات  در  گیــرد.  انجــام  روتیــن 

اخیــر نشــان داده شــده اســت کــه 

ــری در  ــراد بس ــد اف ــی 30 درص 20 ال

مراقبــت هــای ویــژه مشــکات قلبــی 

را نیــز تجربــه خواهنــد کــرد؛ ایــن 

ــن  ــیاری از ای ــه بس ــت ک ــی اس درحال

بیــاری  گونــه ســابقه  افــراد هیــچ 

قلبــی و عروقــی نداشــتند. شــایع تریــن 

عارضــه در بیــن ایــن افــراد آســیب 

ــت. در  ــده اس ــزارش ش ــت گ میوکاردی

صورتــی کــه سیســتم قلبــی و عروقــی 

بــه  عفونــت  حــاد  دوره  در  بیــار 

طــور مســتقیم توســط ویــروس یــا بــر 

ــر عــوارض ناشــی از التهــاب آســیب  اث

دوره  در  می¬تواننــد  باشــد،  دیــده 

نقاهــت یــا پــس از آن عوارضــی ماننــد 

آریتمــی، مشــکات کاردیوواســکوالر، 

حملــه قلبــی و ترمبوآمبولیــک عروقــی 

را تجربــه کننــد. یکــی از نگرانــی هــای 

ــن  ــش تروپونی ــب افزای ــن قل متخصصی

ــری  ــاران بس ــد بی ــا 30 درص در 20 ت

اســت کــه خــود مــی توانــد بــه عنــوان 

نشــانه ای از آســیب قلبــی در نظــر 

ــن  ــازه تری ــی از ت ــود. در یک ــه ش گرفت

انجــام گرفتــه در کشــور  مطالعــات 

ــی از ــه تازگ ــه ب ــار ک ــان، 100 بی آمل

     COVID بهبــود پیــدا کــرده بودند، 

71 روز پــس از تشــخیص کوویــد 19 

 Cardiac بــرداری  تصویــر  روش  بــا 

Magnetic Resonance مــورد بررســی 

قــرار گرفتنــد.
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نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه 

درصــد   60 در  میوکاردیــال  التهــاب 

ایــن افــراد در حــال وقــوع می¬باشــد. 

انجــام  تحقیقــات  نتایــج  همچنیــن 

ــده  ــص ش ــراد ترخی ــر روی اف ــه ب گرفت

از بخــش مراقبــت هــای ویــژه نشــان 

ایــن  از  برخــی  در  کــه  دهــد  مــی 

ــای  ــت ه ــس از مراقب ــندرم پ ــراد س اف

 Post – Intensive Care( ویــژه 

Syndrome( شــامل ضعــف عضانــی، 

شــناختی  مشــکات  افردگــی، 

وادراکــی، هذیــان گویــی، اختــاالت 

ــده  ــفالوپاتی دی ــرس وآنس ــواب، اس خ

ــی  ــای گوارش ــاری ه ــت. بی ــده اس ش

نیــز یکــی دیگــر از عارضــه هایی اســت 

 COVID      کــه گــان میــرود بــا

ــه هــای  ــاط باشــد. برخــی یافت در ارتب

بالینــی نشــان مــی دهنــد کــه احتــال 

مشــاهده ی عوارضــی ماننــد ایســکمی 

ــم  ــش آنزی ــداد روده و افزای روده، انس

هــای کبــدی در افــراد بــا تجربــه نــوع 

شــدید بیــاری نســبت بــه گروهــی که

        COVID  نداشــتند، بیشــر است. 

در بیارانــی کــه نوع شــدید بیــاری را 

تجربــه کــرده انــد گاهــی ممکــن اســت 

ــز رخ  ــراس نی ــد و پانک ــایی در کب نارس

  Sub-Acute Thyroiditis .ــد ــی ده م

  Immune Thrombocytopenia و 

ــت  ــادر اس ــیار ن ــوارض بس ــر ع از دیگ

 Chronic .کــه گــزارش شــده اســت

ســندرم  یــا    Fatigue Syndrome

خســتگی مزمــن عارضــه ای اســت کــه 

ــی  ــه برخ ــا ب ــس از ابت ــد پ ــی توان م

ــا مــدت هــا  بیــاری هــای ویروســی ت

ادامــه داشــته باشــد. CFS از مشــکات 

ایــن  یافتــگان  بهبــود  نســبتا شــایع 

عضانــی،  درد  باشــد؛  مــی  بیــاری 

اختــاالت خــواب، خســتگی ذهنــی 

عائــم  تریــن  شــایع  از  جســمی  و 

تریــن  شــایع  اســت.  عارضــه  ایــن 

عائــم عصبــی طوالنــی مــدت پــس 

و  رسگیجــه   ، رسدرد  کوویــد-19   از 

ــوان  ــه عن ــی )ب ــرد حس ــال عملک اخت

مثــال بویایــی، چشــایی( اســت. ســکته 

ــه  ــدی و البت ــد ج ــک پیام ــزی ی مغ

غیرمعمول       COVID حاد است. در 

برخــی از بیــاران آنســفالیت، تشــنج و 

ســایر عــوارض ماننــد تغییــرات خلقــی 

و brain fog)مــه مغــزی( 2 تــا 3 مــاه 

ــزارش  ــه گ ــاری اولی ــس از رشوع بی پ

ــی مــدت  ــرات طوالن شــده اســت. تاثی

ذهنــی از دیگــر عــوارض ایــن پاندمــی 

اســت کــه نــه تنهــا در مبتایــان بلکــه 

در عمــوم مــردم دنیــا دیــده شــده 

اســت. طبــق مطالعــات مــاه آگوســت 

2020 شــار زیــادی از مــردم جهــان از 

اســرس، افردگــی، اختــاالت خــواب، 

مــرگ هراســی و فشــار عصبــی ناشــی 

ــده در  ــاد ش ــای ایج ــت ه از محدودی

ایــن دوران رنــج مــی برنــد. تحقیقــات 

مختلفــی بــر روی عــوارض طوالنــی 

مــدت و یــا      Long COVID در 

انگلســتان  در  اســت.  انجــام  حــال 

ــود  ــزار بهب ــر روی 10 ه ــه ای ب مطالع

یافتــه آغــاز شــده اســت و گفتــه مــی 

شــود تــا مــدت 25 ســال ردیابــی آنهــا 

ادامــه خواهــد داشــت. مطالعــات ایــن 

چنینــی کــه مشــابه آن در کشــور هــای 

آملــان و آمریــکا در جریــان اســت، مــی 

تواننــد پاســخ روشــن تــری دربــاره 

عــوارض احتالــی طوالنــی مــدت و 

ــس از  ــراد پ ــی اف ــت زندگ ــر کیفی تغیی

بهبــودی در اختیــار محققیــن بگذارنــد. 

ــا توجــه بــه نوظهــور  بــه طــور کلــی ب

بــودن ایــن ویــروس، روشــن شــدن 

جنبــه هــای مختلــف بیــاری زایــی 

مولکولــی  هــای  ویژگــی  ویــروس، 

بــه زمــان  و جزئیــات ســاختاری آن 

ــاز دارد و متــام ایــن مــوارد  بیشــری نی

تاکیــدی جــدی بــر لــزوم تحقیقــات 

بیشــر بالینــی و مولکولــی بــر روی 

ایــن ویــروس مــی باشــد. ویروســی 

کــه توانســته تقریبــا متــام جنبــه هــای 

زیســت بــرش را تحــت تاثیــر قــرار 

دهــد.
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2. Sudre CH, Murray B, Varsavsky T, Graham MS, Penfold RS, Bowyer RCE, et al. Attributes and predictors of Long-COVID: analysis of 
COVID cases and their symptoms collected by the Covid Symptoms Study App. medRxiv. 2020:2020.10.19.20214494.
3. Sudre CH, Murray B, Varsavsky T, Graham MS, Penfold RS, Bowyer RCE, et al. Attributes and predictors of Long-COVID: analysis of 
COVID cases and their symptoms collected by the Covid Symptoms Study App. medRxiv. 2020:2020.10.19.20214494.
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روز جهانی هاری: فرصتی برای آگاهی
ــا  ــادف ب ــاه ( مص ــر م ــال )6 مه ــر س ــپتامر ه 28 س

و  برجســته  شــناس  میکــروب  درگذشــت  ســالروز 

ــد.  ــی باش ــتور م ــی پاس ــاری، لوی ــن ه ــف واکس کاش

مرکــز  پیشــنهاد  بــه  و  وی  احــرام  بــه  روز  ایــن 

ــی  ــودکار )GARC(، روز جهان ــی خ ــات جهان تحقیق

هــاری نامگــذاری شــده اســت. هــدف از تعییــن ایــن 

روز، پدیــدآوردن فرصتــی بــرای آمــوزش و افزایــش 

آگاهــی عمومــی جامعــه در مــورد ایــن بیــاری مــی 

باشــد. در ایــن روز دولــت هــا و ارگان هــای بهداشــتی 

بــا برگــزاری برنامــه هــای آموزشــی، وبینــار هــا و 

همچنیــن تشــکیل کمپیــن هایــی بــرای واکسیناســیون 

حیوانــات، در جهــت رســیدن بــه اهــداف تعهــد 2030 

)پایــان دادن بــه ایــن بیــاری در جهــان( گام بــر مــی 

ــن  ــن ســال گرامیداشــت ای ــد. امســال چهاردهمی دارن

روز بــا شــعار »پایان هــاری؛ همکاری، واکسیناســیون« 

برگــزار شــد. جای بســی امیدواری و خوشــنودی اســت 

کــه ایــن بیــاری کشــنده بــا توجــه بــه پیرشفــت هــای 

ــی  ــت. در صورت ــگیری اس ــل پیش ــن، قاب ــیع واکس وس

ــی  ــردد م ــی گ ــعار عمل ــن ش ــای ای ــی بنده ــه متام ک

تــوان از مــرگ ســاالنه 181 هــزار انســان بــر اثــر ابتــا 

بــه هــاری جلوگیــری منــود. طبــق اعــام مرکــز بیــاری 

هــای واگیــر وزارت بهداشــت،  مــرگ ناشــی از هــاری 

ــد. در  ــی باش ــورد م ــر از 10 م ــاالنه کم ــران س در ای

ســال گذشــته در مجمــوع 234161 فــرد در ایران مورد 

ــد و متاســفانه  6 مــورد  ــوان گزیدگــی قــرار گرفتن حی

فــوت ناشــی از هــاری گــزارش شــده اســت. 40 درصــد 

افــراد گاز گرفتــه شــده توســط حیوانــات مظنــون بــه 

هــاری، کــودکان زیــر 15 ســال مــی باشــند از ایــن رو 

ــای  ــورد روش ه ــان در م ــودکان و نوجوان ــوزش ک آم

پیشــگیری و نحــوه اقدامــات اولیــه در صــورت حیــوان 

ــز اهمیــت اســت. گزیدکــی بســیار حائ



23   جهان ویروس ها

 تب خونریزی دهنده
کریمه کنگو

سعید سائی نسب-دانشجو کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد سبزوار

کریمــه  دهنــده  خونریــزی  تــب 

 CCHF -Crimean Congo کنگــو) 

Haemorrhagic Fever ( یــک بیاری 

خونریــزی  دار  تــب  و  دار  واگیــر 

دهنــده اســت و یکــی از بیاری¬هــای 

ویروســی مشــرک بیــن انســان و حیوان 

)زئونــوز ( مــی باشــد. ایــن بیــاری 

بــرای اولیــن بــار در ســال 1944 در 

منطقــه کریمــه در کنــار دریــای ســیاه 

در شــبه جزیــره اوکرایــن  شــناخته 

ــام تــب  شــد و بــه همیــن دلیــل بــه ن

خونریــزی دهنــد کریمــه نامیــده شــد. 

  WHO ) ســازمان جهانــی بهداشــت

ــی از  ــوان یک ــه عن ــه را ب ــب کریم ) ت

10  بیــاری خطرنــاک و تهدیــد کننــده 

ســامت در جهــان اعــام کــرده اســت.

اثــر  در  کریمه-کنگــو  تــب  بیــاری 

ویــروس CCHF  از خانــواده بونیــا 

ویریــده ) Bunyaviridae ( و جنــس 

ــن  ــود. ای ــی ش ــاد م Nairovirus  ایج

و  پروتئینــی  پوشــش  دارای  ویــروس 

قطــر ســاختان 85 تــا 100 نانومــر 

اســت.  ویــروس عامــل بیــاری در 

دام  در  معمــوالً  و  اســت  حیوانــات 

هــای اهلــی دیــده مــی شــود؛ بــا ایــن 

ــر  ــر و همه¬گی ــک گی ــوارد ت وجــود م

CCHF در انســان نیــز اتفــاق مــی 

ــای انســان،  ــت ابت ــد. بیشــرین عل افت

متــاس بــا دام یــا مــرف گوشــت¬های 

آلــوده حاصــل از ذبــح دام هــای غیــر 

مجــاز مــی باشــد. خطــر بیــاری اغلب 

در گــروه هایــی نظیــر خانــم هــای 

خانــه دار، قصابــان، دباغــان، دامداران، 

ــکان،  ــا، دامپزش ــتارگاه ه ــران کش گارگ

ــی  ــتی درمان ــنل بهداش ــاخان و پرس س

بیشــر اســت. ایــن بیــاری در فصــول 

گــرم ســال از اواخــر فروردیــن تــا اواخر 

ــد و  ــا رش ــان ب ــا همزم ــهریور دقیق ش

تکثیــر کنــه هــا شــیوع پیــدا مــی کنــد. 

بیــاری  ایــن  ناقــل  شــایعرین 

ویروســی، کنــه ای بــه نــام هیالومــا 

)Hyalomma( اســت. مهــم تریــن راه 

آلودگــی کنــه هیالومــا، خونخــواری کنه 

ــت.   ــک اس ــره داران کوچ ــغ از مه نابال

عفونــت ویــروس CCHF را مــی تــوان 

ــف آزمایشــگاهی  ــا روش هــای مختل ب

 immunosorbent ــنجش ــه س از جمل

مرتبــط بــا آنزیــم )ELISA(، تشــخیص 

RT- رسم،  ســازی  خنثــی  ژن،  آنتــی 

توســط  ویــروس  و جداســازی   PCR

کشــت ســلولی تشــخیص داد.
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در  بــادی  آنتــی  پاســخ  معمــوالً 

بیارانــی کــه در روزهــای نخســت 

ــری  ــدازه گی ــل ان ــتند قاب ــاری هس بی

نیســت؛ بنابرایــن تشــخیص در ایــن 

 RNA ــا ــروس ی ــا شناســایی وی ــراد ب اف

در منونــه هــای خــون یــا بافــت حاصــل 

ــود.   ــی ش م

تاکنــون در ســطح جهــان همــه گیــری 

هــا،  پــادگان  در  بیــاری  از  هایــی 

اردوگاههــا، دامــداران و کادر درمــان 

اتفــاق افتــاده اســت. ایــن بیــاری 

ــا  ــا و مخصوص ــوب و رشق اروپ در جن

کشــورهای شــوروی ســابق، در رستــارس 

منطقــه مدیرانــه، شــال غرب چیــن، 

آفریقــا، خاورمیانــه و شــبه قــاره هنــد 

دارد.  گســرش 

ــو  ــب کریمه-کنگ ــاری ت ــیوع بی ش

ــران  در ای
در ســال 1349 وجــود بیــاری تــب 

ــد.  ــزارش ش ــران گ ــو در ای ــه کنگ کریم

ــرز  ــاری از  م ــن بی ــال 1396 ای در س

افغانســتان و پاکســتان وارد شــد و در 

ــدا  ــیوع پی ــور ش ــی از کش ــش های بخ

ــتان  ــر در اس ــاری بیش ــن بی ــرد. ای ک

ــان،  ــزگان، اصفه هــای کرمانشــاه، هرم

مازنــدران،  بلوچســتان،  و  سیســتان 

ــان  ــاهرود و خراس ــمنان، ش ــان، س گی

رضــوی شــیوع دارد. مناطقــی از اســتان 

ــام،  ــت ج ــد ترب ــوی مانن ــان رض خراس

ــاد، باخــرز و خــواف  ــح آب ــاد، صال تایب

ــند. ــاری می¬باش ــن بی ــک ای اندمی

ــر در  ــاری بیش ــور بی ــال کش  در ش

شهرســتان هــای نوشــهر، چالــوس و 

ــدران  کاردشــت در غــرب اســتان مازن

خــرداد  در  اســت.  شــده  مشــاهده 

تــب  بــه  ابتــاء  از  مــواردی   1399

مازنــدران  اســتان  در  کنگــو  کریمــه 

ــه  ــب کریم ــد. ت ــزارش ش ــل گ و اردبی

ــب، رسدرد شــدید،  ــم ت ــا عائ ــو، ب کنگ

اســتخوانی،  و  عضانــی  دردهــای 

ــتفراغ در  ــهال و اس ــوع، اس ــت ته حال

ــاران ممکــن  ــد و بی ــروز میکن ــدن ب ب

اســت غافــل از خطــر جــدی، آن را بــا 

بیاریهــای دیگــر اشــتباه گیرنــد. 

ازقبیــل  عفونــی  هــای  بیــاری 

آنفلوانــزا، هپاتیــت ویروســی، رسخــک، 

ســمی،  ســپتی  مننگوکوکســمی، 

ــا، لپتوســپیروز، ســیاه  ــد ماالری تیفوئی

زخم)گوارشــی و ریــوی ( و ســایر تــب 

ویروســی  دهنــده  خونریــزی  هــای 

از مهمریــن بیــاری هایــی هســتند 

کــه در تشــخیص افراقــی مطــرح مــی 

باشــند. مهمریــن نکتــه در درمــان ایــن 

بیــاری، تشــخیص بــه موقــع و رسیــع 

اســت. در صــورت عــدم اقــدام رسیــع 

ــر در  ــرگ و می ــزان م ــان می ــرای درم ب

ــاال  ــیار ب ــد بس ــی توان ــاری م ــن بی ای

و بــه حــدود 30%  و حتــی باالتــر از 

50% برســد. ایــن بیــاری در مــوارد 

ــال  ــث اخت ــت باع ــن اس ــدید ممک ش

در ســطح هوشــیاری و کــا، نارســایی 

ــوی  ــایی کلی ــوی، نارس ــزی ری و خونری

ــی کــه  و درنهایــت مــرگ شــود؛ درحال

ــود  ــخیص داده ش ــع تش ــه موق ــر ب اگ

و درمــان صحیــح بــرای بیــار آغــاز 

گــردد طــی 3 تــا 6 هفتــه شــاهد رونــد 

بــود.  خواهیــم  بیــار  در  بهبــودی 

داروی »ریباویریــن« کــه از آن بــرای 

درمــان هپاتیــت C نیــز اســتفاده مــی 

شــود، بــه عنــوان پیشــنهاد ســازمان 

ــش  ــت کاه ــی در جه ــت جهان بهداش

حــدودی مــرگ و میــر در ایــن بیــاری 

ــردد.    ــی گ ــتفاده م اس

محققــان  از  تیمــی   2011 ســال  در 

بــه واکســنی دســت  ترکیــه  کشــور 

یافتنــد کــه در آزمایــش هــای اولیــه 80 

ــود.  ــرده ب ــاد ک ــت ایج ــد مصونی درص

ایــن واکســن در حــال طــی مراحــل 

ــکا  ــذا و دارو آمری ــازمان غ ــش س آزمای

ــت.  ــه اس ــت تأییدی ــرای دریاف ب
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ــار نامــی  ــن ب ــرای اولی ــادی ب یکــم دســامر ســال 1988 می

از روز جهانــی ایــدز بــا شــعار » یــک دنیــا متحــد در برابــر 

ایــدز« بــه میــان آمــد. از آن ســال تــا بــه امــروز یکم دســامر 

میــادی مصــادف بــا 11 آذر مــاه شمســی بــه نــام روز 

جهانــی ایــدز شــناخته مــی شــود. ایــن روز فرصتــی مغتنــم 

ــی بهداشــت و  ــن امللل ــازمان هــای بی ــا، س ــت ه ــرای دول ب

ــت  ــی اس ــذار اجتاع ــر گ ــراد تاثی ــن اف ــم چنی ــان و ه درم

ــاری  ــن بی ــون ای ــه پیرام ــازی جامع ــیر آگاه س ــا در مس ت

ــی  ــق برآوردهــای ســازمان بهداشــت جهان ــد. طب گام بردارن

ــا ایــن  در ســال 2019، تقریبــا 38 میلیــون فــرد در جهــان ب

بیــاری زندگــی مــی کننــد، هــم چنیــن طبــق آمارهــا تنهــا 

در ســال 2019، 690 هــزار فــرد بــه علــت عــوارض ناشــی از 

ــد. خوشــبختانه  ــاری جــان خــود را از دســت دادن ــن بی ای

ــادی  ــا حــد زی ــن ت ــی ضــد ویروســی نوی ــای درمان روش ه

توانســته از عــوارض شــدید در مبتایــان بکاهــد؛ بنابــر اعــام 

WHO، 68 درصــد مبتایــان بزرگســال جهــان کــه از بیاری 

ــه  ــرار گرفت ــا ق ــان ه ــن درم ــت ای ــد، تح ــاع دارن ــود اط خ

انــد. گــزارش اولیــن مــورد بیــاری ایــدز در ایــران بــه ســال 

ــن آمارهــا تاکنــون حــدود  1366 بازمــی گــردد. طبــق آخری

ــه  ــور ب ــت HIV در کش ــه عفون ــا ب ــار مبت ــزار  بی ۲۲ ه

طــور رســمی شناســایی شــده اســت؛ کــه از ایــن میــان ۱۵ 

هــزار  نفــر تحــت مراقبــت و درمــان هــای ضدویروســی قرار 

ــدز و کنــرل بیــاری  ــد. براســاس اعــام رئیــس اداره ای دارن

ــدی  ــه درص ــی ک ــت، از آنجای ــی وزارت بهداش ــای آمیزش ه

از مبتایــان از بیــاری خــود مطلــع نیســتند تعــداد دقیــق 

ــن عفونــت در کشــور مشــخص نیســت  ــه ای ــا ب افــراد مبت

ولــی تــا حــدود 60هــزار مبتــا تــا پایــان ســال 2019 تخمیــن 

زده شــده اســت. افزایــش آگاهــی عمــوم مــردم از تبعــات 

ــار  ــه رفت ــان دادن ب ــه، پای ــرد و جامع ــرای ف ــاری ب ــن بی ای

هــای تبعیــض آمیــز اجتاعــی در رابطــه بــا مبتایــان و هــم 

چنیــن بهبــود کیفیــت زندگــی ایــن افــراد یــک نیــاز اساســی 

در دنیــا مــی باشــد. هــدف از برگــزاری مراســم هــای مرتبــط 

بــا روز جهانــی ایــدز در جهــان، یــادآوری ایــن مهــم اســت 

کــه HIV از بیــن نرفتــه اســت و بــا وجــود پیرشفــت هــای 

چشــمگیر علــوم پزشــکی و زیســتی از 1990 تــا بــه امــروز 

ــت و  ــای بهداش ــش ه ــی از چال ــاری یک ــن بی ــاکان ای ک

ســامت جهــان بــه شــار میایــد. 

ایــن روزهــا؛ در رشایــط پاندمــی      COVID ، یکــی از 

نگرانــی هــای ســازمان هــای بهداشــتی جهــان از قبیــل 

WHO، اختــال در ارائــه خدمــات پیشــگیری، آزمایــش، 

ــه ایــدز خصوصــاً در  درمــان و مراقبــت از بیــاران مبتــا ب

کشــورهایی بــا سیســتم بهداشــتی ضعیــف تــر مــی باشــد. 

ــژه  ــه وی ــن خدمــات، جهــان ب ــه ای کاهــش رسعــت در ارائ

ــت  ــر را در معــرض خطــر بیشــر عفون جوامــع آســیب پذی

ــرار خواهــد داد. در رسارس  ــدز ق ــرگ ناشــی از ای HIV و م

جهــان  کارکنــان بهداشــت و ســامت بــا اتخــاذ روش هــای 

 ،COVID       ابتــکاری بــرای غلبــه بــر مشــکات ناشــی از

ــد. در ایــران نیــز حــدود  ــه ان متــام تــاش خــود بــه کارگرفت

ــکاری  ــا هم ــاری ب ــای رفت ــاری ه ــاوره بی ــز مش 200 مرک

ــژه  ــه وی ــه ب ــوزش جامع ــط در راســتا آم ــی مرتب ــز مل مراک

افــراد در ســنین پرخطــر و هــم چنیــن دسرســی آســان بــه 

خدمــات پیشــگیری، تشــخیص و درمــان بــرای متــام جامعــه 

ــد. فعالیــت مــی کنن

کیمیا رشیفیان؛ دانشجوی کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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ادوارد ِجِر )Edward Jenner(  )زادٔه ۱۷ مٔه ۱۷۴۹ - درگذشتٔه ۲۶ ژانویٔه ۱۸۲۳( 

یک پزشک انگلیسی بود که کاربرد واقعی واکسیناسیون را کشف کرد. 

گفته می شود کار او بیش از هر کس دیگری جان انسان ها را نجات داده است.


