
وریشه کنی جهانی فلج اطفال و چالشهای پیش ر
*************************************************************************

ویروس پولیو 

نقش آزمایشگاه کشوری پولیو در ریشه کنی 

گزارش آزمایشگاه

شهره شاه محمودی

آزمایشگاه کشوری تشخیص فلج اطفال ایران



:رئوس مطالب

:ویروس پولیو•

طبقه بندی•
خصوصیات ویروس•
سیکل تکثیر •
بیماریزایی•
اپیدمیولوژی•
تشخیص آزمایشگاهی•
پیشگیری ، درمان•

( Vaccine Associated Paralytic Poliomyelitis: VAPP)پولیومیلیت فلجی ناشی از واکسن•

(Vaccine Derived Polioviruses: VDPVs)پولیوویروسهای مشتق از واکسن     •

گزارش آزمایشگاه کشوری تشخیص فلج اطفال ایران•
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ويروس پوليو



طبقه بندی ویروس پولیو

پیکورناویرالها(Order)راسته •
پیکورناویریده(Family)خانواده  •
انتروویروسها(Genus)جنس •
Cانتروویروسهای گروه (Species)گونه •

http://www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp

Picorna : Pico
RNA
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ليوساختمانی ويروس پوخصوصيات 

نانومتر۳۰حدودقطریباکرویویریونهای•

تقارن بیست وجهی•

پوششفاقد •
مقاوم به الکل، اتر و حاللهای چربی•

1:1۰رقت  )هیپوکلریت سدیم نیم درصد : برای ضدعفونی سطوح و وسایل•
(دقیقه1۰وایتکس در آب به مدت 

کیلو باز٧/٥، پالریته مثبت ای با رشته تك RNAنوم ژ•

•RNA عفونی است ویروس.

وهر واحد از چهار واحد ساختمانی۶۰از ها پیکورنا ویروس کپسید •
.   شده استتشکیل  (VP1-VP2-VP3-VP4)پروتئین  
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و پروتئينهای مربوط به هر قسمتويروس پوليوژنوم 

http://www.virologyj.com/content/figures/1743-422X-4-70-1-l.jpg 10



سيکل تکثير ويروس پوليو

Fields Virology, 5th Edition 11



پوليوپاتوژنز ويروس 

Fields Virology, 5th Edition 12



http://www.poliosurvivorsnetwork.org.uk/archive/lincolnshire/library/jubelt/images/polioandtheppsfig1.gif

! وقايع اتفاقيه
در آلودگی به ويروس پوليو

:  پوليوميليت فلجی•
فلج شل حاد•
پوليوميليت بصل النخاعی•
•Post Polio Syndrome

Abortiveپوليوميليت •

آسپتيکيت ژمنن•

فاليتميوکارديت، انس، یمشکالت تنفس•

عفونت بدون عالمت•
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مخزن مخفی ویروس
خطر برای جامعه



تشخيص آزمايشگاهی ويروس پوليو

استاندارد سازمان جهانی بهداشت براساس دستورکار •

.استسلولیکشتاستاندارد طاليی برای شناسايی ويروس پوليو •
:استفاده از دو رده سلولی•

•RDاختصاصی برای بيشتر انتروويروسها
•L20Bاختصاصی ويروس پوليو

تاييد کشت سلولی مثبت•
•Real Time RT-PCRپروب اختصاصی انترو و پوليوويروسها/با استفاده از پرايمر

(P1, P2, P3)تايپ تعيين •
•Real Time RT-PCRپروب اختصاصی سه سروتايپ ويروس پوليو/با استفاده از پرايمر

(واکسن، وحشی)سوشتعيين •
•Real Time RT-PCRپروب اختصاصی سوش واکسن هر سه سروتايپ/با استفاده از پرايمر

(VDPV)واکسن مشتق از برای پوليوويروس غربالگری •
•Real Time RT-PCRپروب اختصاصی /با استفاده از پرايمر
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.I کنترل کيفيت آنو تحويل گرفتن نمونه رسيده به آزمايشگاه

.IIفراوری نمونه مدفوع جهت استخراج شيرابه حاوی ويروس

.III  (روز زمان الزم دارد10-14)تلقيح شيرابه مدفوع به کشت سلولی جهت جداسازی ويروس پوليو

.IV در مورد نمونه هايی که کشت سلولی آنها مثبت شده  :
.I  انجام تست تاييدیReal Time PCRبرای تعيين تايپ و سوش ويروس شناسايی شده
.II  انجامReal Time PCR برای غربالگریVDPV( روز وقت دارد ولی معموال در يکی دو روز انجام می شود7برای اين دو مرحله آزمايشگاه)

.V گزارش نهايی به مرکز مديريت بيماريها و سازمان جهانی بهداشت

حادمراحل کار بر روی نمونه بيمار مبتال به فلج شل
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عفونت پوليوويروسو درمان پيشگيری 

:درمان•
.ندارد پوليوميليت فلجی درمان •
ولینیستدسترسدرهنوزپولیوویروسضدبرخاصیويروسیضدداروی•

.دانبودهبخشامیدآننتایجواستانجامحالدردارودویکیرویبرمطالعاتی

:پيشگيری•
.برای پیشگیری دو واکسن تولید شده است•

•Inactivated Polio Vaccine
•Oral Polio Vaccine
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(1)پوليو واکسنهای موجود برای ويروس 

(Inactivated Polio Vaccine :IPV)واکسن پوليوی غيرفعال شده  •

.فرمالینغیرفعال سازی ویروس وحشی توسط •

.ویروس غیرفعال است و در بدن فرد واکسینه تکثیر نمی کند•

.تزریقی است•

.گرانتر است•

•IgM وIgGتولید می شود.
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(2)پوليو واکسنهای موجود برای ويروس 

(Oral Polio Vaccine : OPV)واکسن خوراکی پوليو•

.لولیسویروس واکسن از ویروس وحشی توسط پاساژهای متوالی در کشت تولید •

.تکثیرسیکلهردرویروسژنومدرخودبخودیموتاسیونهایایجاد•

RNAویروسژنومهمانندسازیمسئولآنزیم• Polymerase))سیکلهردر
باعثکهداردcycle/4-10معادلخطاییاحتمالباز،هربرایویروستکثیر
.شودمیویروسژنومدرموتاسیونایجاد

مسیستبهحملهقدرترفتندستازبهمنجرخودبخودیموتاسیونهای•

.استبرگشتقابلعملاینوشوندمیعصبی
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چگونه؟؟

چگونه؟؟



تعيين کننده ويروالنس عصبی موقعيتهای 
در سه سروتايپ ويروس پوليو

Kew et al., Annual Reviews in Microbiology. 2005. 59:587-635. 19



OPVاثرات مفيد و انکار ناپذير

.استدر کل جهان ريشه کن شده 1۹۹۹از سال 2پوليوويروس سروتايپ •

:تعداد موارد پوليوميليت فلجی در اثر پوليوويروس وحشی از •
2014سپتامبر 2۳مورد تا  201رسيده به   1۹٨٨سال  در مورد ۳٥0000

، ستانافغانستان، پاک)کشور بصورت بومی باقيمانده است ۳پوليوويروس وحشی تنها  در •
(.  نيجريه
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پوليوميليت ناشی از واکسن
(Vaccine Associated Paralytic Poliomyelitis : VAPP)

و 

مشتق از واکسنپوليوويروس 
(Vaccine Derived Polio Viruses : VDPV)



VAPP  & VDPV

:کنندمیبندیمتقسياصلیدستهدوبهراحادشلفلجبيمارانازشدهجداواکسنبهوابستهپوليوويروسهای•

فتهگواکسنمشابهويروسپوليوآنهابهودارندتفاوتواکسنويروسبا٪1ازکمترخودژنومVP1منطقهدرکهآنهايی1.

.(Sabin-Like)شودمی

1در1حدوداحتمالبااست،نادربسيار)شوندواکسينهفرددر(VAPP)واکسناثردرفلجیپوليوميليتايجادباعثاستممکن•

.(سالمواکسينهافراددرميليون

واکسنويروسبا(%0.6ازبيشيامساوی2تايپمورددر)٪1ازبيشيامساویخودژنومVP1منطقهدرکهآنهايی2.

.(VDPV)شودمیگفتهواکسنازمشتقپوليوويروسآنهابهودارندتفاوت

.(آلودهافراددردرصد1تا0/٥احتمالبا)شوندفلجیپوليوميليتباعثتوانندمیوحشیويروسمانند•
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ممکنکند،اپيدتکثيرفرصتطوالنیمدتبهواکسنويروسکهصورتیدر
.آوردبدستراعصبیسيستمبهحملهتوانايیمجددااست

VDPVايجاد پوليوميليت توسط  

VDPVچيست و چگونه ايجاد می شود؟
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VDPVطبقه بندی

•iVDPV(immunodeficiency associated VDPV):

از افراد واکسینه با نقص ایمنی هومورال جدا می شود؛•

.بصورت تك گیر است و در افراد دیگری یافت نمی شود•

•cVDPV(circulating VDPV):

در جوامعی که پوشش واکسیناسیون کامل نیست ایجاد می شود؛•

.اپیدمی فلج ایجاد می کند•

•aVDPV(ambiguous VDPV):

.از فرد سالم و یا از فاضالب جدا می شود. در دو دسته باال قابل طبقه بندی نیست•
24



25http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek/Circulatingvaccinederivedpoliovirus.aspx



نکات مهم

.استناپذيراجتنابVDPVايجادشودمیاستفادهOPVازکهزمانیتا•

.شودمیتجويزIPVتولدبدودوزبرایحداقلکشورهابرخیدراکنون•

درونواکسيناسيباالیپوششدهندهنشانکهنشدهشناسايیcVDPVماکشوردربحالتاخوشبختانه•

.استايران

.استاهميتبابسيارVDPVانتشارازجلوگيریجهتواکسيناسيونباالیپوشش•

دربلکهلج،فبيماراندرتنهانهدارد،بسياراهميتکشوربهداشتیسيستمتوسطVDPVمواردشناسايی•

.هومورالايمنینقصدچارافرادتمامی
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يرانگزارش آزمايشگاه کشوری تشخيص فلج اطفال ا



ريشه کنی جهانی پوليوويروس وحشی: هدف 

 نکرده اندکشورهايی که هنوز پوليوويروس وحشی را ريشه کن در:
 شناسايی موارد جديد ويروس وحشی: اولويت اول

 کرده اند کشورهايی که پوليوويروس وحشی را ريشه کن در :
شناسايی ويروس وحشی وارداتی از ساير کشورها
 شناسايیVDPV
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2014سپتامبر 2۳تا جهانوضعيت پوليوويروس وحشی در 

www.polioeradication.org 29



 ا شرايط ببايد پوليو جهت ريشه کنی پوليوويروس وحشی در سراسر جهان ، آزمايشگاههای
:کنندکار WHOخاص زير نظر 

  دستورکارهای استانداردWHOتوسط پرسنل دوره ديده انجام می شود.
 طبق استانداردهاینتايجWHOارسال می شوند.
 مرحله تست مهارت برای پرسنل آزمايشگاه فرستاده می شود۳سال هر  .

طرفازکهمجهولنمونهتعدادیرویبايدپرسنلWHOياCDCوکردهکاراستشدهفرستاده
ايندرآزمايشگاهشدنقبولبرای٪۹0امتيازحداقل.نمايندارسالمربوطهمرکزبهرانتايج

.استالزمامتحان

بازرستوسطباريکهرسالآزمايشگاهWHOشودصادرمیآنبعدسالاعتبارنامهوشدهبازديد.
.کندکسبرابازديدامتياز٪٨0حداقلبايدآزمايشگاه
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(Contact)و موارد تماس آنها (AFP)تعداد نمونه های دريافتی از بيماران مبتال به فلج شل حاد 

2014سپتامبر  2٥تا  2010از ابتدای سال  
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Polio case

Contact 

Infection Paralysis 2 weeks 6 weeks- 2 months

چرا از موارد تماس نمونه گرفته می شود؟

Infection

Increasing the probability of virus isolation

6 weeks- 2 months



تماس آنها فراوانی تايپهای مختلف پوليوويروس جدا شده از بيماران مبتال به فلج شل حاد و موارد
2014سپتامبر  2٥تا  2010از ابتدای سال  
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لجبيمار مبتال به ف موارد تماس



2011

2008

iVDPVs in Iran
1995 - 2014

iVDPV types

P1 : 1 case
P2 : 9 cases
P3 : 1 case

P1+P2 : 2 cases
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84 بیمار مبتال به نقص ایمنی هومورال اولیه بررسی شدند4۳نمونه مدفوع از.

 ماهه که نقص ایمنی او تازه تشخیص 11همه نمونه ها منفی بودند به جز نمونه های یك پسربچه

.دریافت نکرده بودIVIgداده شده بود و هرگز  

Polio3که توالی    واکسن در نمونه ها شناسایی گردیدVP1  با ویروس واکسن  %0.9آن
.تفاوت داشت

نمونه های بعدی برای پیگیری درخواست شدند ولی کودك فوت کرده بود.

36

Pilot Study

ال به نقص بررسی دفع ويروس پوليوی مشتق از واکسن در مدفوع بيماران مبت
1۳٨۹تا آبان 1۳٨٨هومورال اوليه درايران ، تير 

*************************************************************************

Polio Research Committeeدر  2012اين پروژه بسط يافت و در سال 

.  در ژنو به ثبت رسيدWHOدر دفتر مرکزی  

بيمار مبتال به 101تاکنون نمونه های با همکاری مرکز تحقيقات نقص ايمنی

.نقص ايمنی هومورال مورد بررسی قرار گرفته اند



:با تشکر فراوان از

مرکز مديريت بيماريها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی•
مرکز تحقيقات نقص ايمنی، جناب آقای دکتر آقامحمدی و همکاران•
استاد گرامی سرکار خانم دکتر رخشنده ناطق•
استاد گرامی سرکار خانم دکتر حميده طباطبايی•
سرکار خانم دکتر مريم يوسفی•
جناب آقای دکتر يعقوب مالئی•
جناب آقای علی اصغر اوجاقلو•
جناب آقای نبی درويشی•
جناب آقای ابوذر ساقی•
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Thank YOU !



39

Any Questions?!


