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روزنگار واکسن های                           و جهش ها 

3   جهان ویروس ها

مــورد  در  شــواهدی   -  7  January  2021

شــیوع رسیــع کرونــا ویــروس جدیــد 

کالــج  در   Eric Volz و    Neil Ferguso

ــوم  ــه دو هــزار ژن ــک ب ــدن نزدی ــال لن امپری

از ایــن نــوع را کــه در مــاه October و 

ــادی 2020 در  ــال می ــل December س اوای

ــی  ــود، بررس ــده ب ــع آوری ش ــتان جم انگلس

کردنــد. پــس از ایــن بررســی هــا آنهــا نتیجــه 

گرفتنــد کــه ایــن ویــروس جهــش یافتــه 

جدیــد 50 درصــد بیشــر از انــواع دیگــر 

ــت. ــال اس ــل انتق قاب

جدیــد  انــواع  آیــا   -13  January  2021

را  هــا  واکســن  تواننــد  مــی   COVID

کننــد؟  تضعیــف 

 Jesse Bloom ،ــا ــش ه ــایی جه ــرای شناس ب

ــش  ــان و همکاران ــات رسط ــز تحقیق در مرک

ــر روی  ــده ب ــش ش ــش آزمای ــزاران جه از ه

ویــروس   Receptor Binding Domain

ــی از  ــداد کم ــط تع ــه فق ــدند، ک ــه ش متوج

آنتــی بــادی هــا توانایــی اتصــال بــه پروتئیــن 

ــن  ــن ای ــی از مهمری ــد. یک ــپایک را دارن اس

جهــش هــا در مکانــی بــه نــام E484 رخ 

داده اســت کــه باعــث کاهــش شــدید قدرت 

آنتــی بــادی هــای خنثــی کننــده در برخــی از 

افــراد مــی شــود.

 David Robertson - 11 November 2021

در دانشــگاه انگلســتان وGyorgy Snell در 

کالیفرنیــا جهشــی بــه نــام N439K را در 

پروتئینــی کــه ویــروس از آن بــرای حملــه بــه 

ــد:  ــد بررســی کردن ــی کن ــتفاده م ــلول اس س

ایــن جهــش مــی توانــد مانــع فعالیــت آنتــی 

ــروس را  ــه وی ــده ک ــی کنن ــای خنث ــادی ه ب

مســدود مــی کنــد، شــود.

November 2021 19 - ویــروس کرونــا بــه 

ــرورش  رسعــت در حــال جهــش در مــزارع پ

راســو اســت. 

ــدا  ــش پی ــان 23 جه ــخ، محقق ــن تاری در ای

کردنــد کــه حداقــل دو بــار بــه طــور مســتقل 

بوجــود آمــده بــود. ایــن موضــوع بــر رسعت 

ــان  ــا میزب ــروس ب ــری وی ــق پذی ــاالی تطبی ب

ــت داشــت. خــود دالل

 Michel  -21  January  2021

 20 و همکارانــش،  خــون   Nussenzweig

داوطلــب را کــه دو دوز واکســن تولیــد شــده 

توســط  Moderna یــا Pfizer-BionTech را 

ــد. در  ــت کردن ــد، دریاف ــرده بودن ــق ک تزری

ــن مطالعــه در  ــدگان در ای ــدن رشکــت کنن ب

طــی 3 تــا 4 هفتــه پــس از تزریــق دوز دوم 

ــد  ــادی تولی ــی ب ــوع آنت ــن ن ــن، چندی واکس

شــد. برخــی از ایــن آنتــی بــادی هــا در 

مقابــل جهــش جدیــد ویــروس موثــر بودنــد 

ــری  ــوم در جلوگی ــک س ــط ی ــی فق ــا برخ ام

از تغییــرات جهــش یافتــه موثــر واقــع شــد.

  Darin Edwards   -26  January  2021

بیوتکنولــوژی  رشکــت  در  همکارانــش  و 

Moderna،  منونــه خــون افــراد واکســینه 

شــده کــه حــاوی آنتــی بــادی خنثــی کننــده 

ــد  ــع آوری کردن ــود را جم ــروس ب ــه وی علی

و آن را در مقابــل ویــروس جهــش یافتــه 

ــد،  ــر ش ــتان ظاه ــار در انگلس ــن ب ــه اولی ک

ــار  ــن ب ــه اولی ــش 501Y.V2 ک ــری جه و دیگ

قــرار  شــد  کشــف  جنوبــی  آفریقــای  در 

ــادی  ــی ب ــه آنت ــان داد ک ــه نش ــد. نتیج دادن

ــان  ــه ه ــا ب ــه ه ــده منون ــی کنن ــای خنث ه

ــروس  ــه وی ــوع اولی ــر ن ــه در براب ــبت ک نس

ــد در  ــروس جدی ــر روی وی ــد، ب ــر بودن موث

انگلســتان نیــز موثرنــد؛ امــا در خنثــی ســازی  

ــک  ــدود ی ــا ح ــود در آفریق 501Y.V2 موج

ــه  ــد. البت ــر بودن ــا یــک  دهــم موث پنجــم  ت

گــزارش شــد کــه حتــی در ایــن صــورت هــم 

آنتــی بــادی هــا بــه انــدازه کافــی موثــر 

هســتند تــا از هــر دو نــوع محافظــت کننــد.

February 2021 8 - در ایــن تاریــخ گــزارش 

ــروس  ــا وی ــا کرون ــا و باره ــه » باره ــد ک ش

ــوم خــود را از  ــی از ژن ــد بخــش کوچک جدی

بیــن بــرده و باعــث بــروز تغییراتــی در یکــی 

ــه ویــژه پروتئیــن  از پروتئیــن هــای خــود ب

اســپایک مــی شــود. برخــی از ایــن حــذف ها 

در ژنــوم بــه طــور مســتقل بــه وجــود آمــده 

ــش  ــا و جه ــذف ه ــی از ح ــا برخ ــت ام اس

هــای  جدیــد در اثــر انتقــال ویــروس از یــک 

ــه  ــورت گرفت ــر ص ــخص دیگ ــه ش ــخص ب ش

اســت«.

آزمایشــات  طبــق   -12  February  2021

انجــام شــده بــر روی افــرادی کــه از بیــاری 

کوویــد19 بهبــود یافتــه انــد، واکســن هــای

 Moderna ســاخته شــده توســط mRNA

در   Pfizer و  ماساچوســت  کمربیــج  در 

ــخه  ــر نس ــت در براب ــته اس ــورک توانس نیوی

اصلــی                  کــه بــرای اولیــن 

ــه  ــی شــد و علی ــن ردیاب ــار در ووهــان چی ب

B.1.351)واریانــت آفریقــای جنوبــی( پاســخ 

ــق  ــل از تزری ــد. قب ــاد کن ــوی ایج ــی ق ایمن

ایــن واکســن بــه افــراد رشکــت کننــده از هــر  

10نفــر آنهــا, 9 نفــر ســطوح متغیــری از آنتی 

بــادی خنثــی کننــده علیــه ویــروس اصلــی را 

داشــتند؛ در حالــی کــه فقــط 5 نفــر از آنهــا 

ــا  ــد. ام ــی کن ــت B.1.351را خنث ــی توانس م

بــه دنبــال یــک بــار تزریــق واکســن، ســطح 

آنتــی بــادی خنثــی کننــده آنهــا تقریبــا هــزار 

ــت.  ــش یاف ــر افزای براب

حانیه ممشلی؛ کارشناسی میکروبیولوژی؛ دانشگاه آزاد اسامی علوم پزشکی تهران 

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2



4    Viruses Universe

واریانت های نوظهور      
پرستو سهیلی؛ دانشجوی دکری تخصصی ویروس شناسی؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران 

ــددی را  ــای متع ــون جهش ه ــان  تاکن محقق

در                     مشــاهده کرده انــد. 

بــا وجــود اینکــه بســیاری از ایــن جهــش هــا 

تاثیــر چشــمگیری بــر ویژگــی هــای ویــروس 

نداشــته انــد؛ امــا در ایــن بیــن جهش¬هایــی 

نیــز دیــده شــده اســت کــه حکایــت از تغییر 

برخــی مشــخصه هــای                     از 

جملــه رسعــت انتشــار، انتقــال  و هــم چنین 

قــدرت بیــاری زایــی آن  دارد. در حــال 

بــا گذشــت تقریبــا یکســال از  حــارض و 

اعــام پاندمــی Covid19، چندیــن واریانــت 

ــان در حــال  از                    در ســطح جه

گــردش اســت. شــاری از ایــن واریانــت هــا 

در پاییــز امســال)2020( در نقــاط مختلــف 

ــه  جهــان ظهورکــرده اســت کــه در ادامــه ب

ــم پرداخــت. بررســی آن هــا خواهی

 :)UK( واریانــت پدیــدار شــده انگلســتان

واریانت جدیدی از                        معروف 

 or  ,01/202012  VOC  ,501Y.V1/20I( بــه 

B.1.1.7(  بــا تعــداد زیــادی جهــش بــرای 

ــپتامرب2020 و در  ــر س ــت، دراواخ ــار نخس ب

جنــوب رشقــی کشــور انگلســتان ظاهــر 

ــه  ــه گفت ــت ک ــن واریان ــان ای ــد. از آن زم ش

ــی  ــیار باالی ــار بس ــت انتش ــود رسع ــی ش م

بســیاری  در  انگلســتان  بــر  عــاوه  دارد، 

ایــاالت  جملــه  از  جهــان،  کشــورهای  از 

دامنــارک، هنــد،  فرانســه،   ،)US( متحــده 

کــره جنوبــی و ایــران نیــز دیــده شــده 

اســت.  در ژانویــه 2021، دانشــمندانی از 

ــد، کــه  انگلســتان شــواهدی را گــزارش کردن

نشــان مــی دهــد ، واریانــت B.1.1.7  ممکــن 

اســت در مقایســه بــا ســایر واریانــت هــا بــا 

ــژه  ــه وی ــی ب ــش خطــر مــرگ و بدحال افزای

در جوانــان همــراه باشــد. ایــن واریانــت 

جهشــی در RBD  پروتئیــن  اســپایک در 

موقعیــت 501 دارد، جایــی کــه اســید آمینــه 

آســپاراژین )N( بــا تیروزیــن )Y(، جایگزیــن 

شــده اســت. ایــن واریانــت همچنیــن دارای 

حــذف  جملــه  دیگــراز  جهــش  چندیــن 

ــورت  ــه ص ــا و ب ــش  باره ــن جه 70/69 )ای

خــود بــه خــودی رخ داده و احتــاالً منجــر 

ــی  ــپایک م ــن اس ــاختار پروتئی ــر س ــه تغیی ب

نزدیکــی  )در    P681H جهــش  و  شــود(  

S2( میباشــد.  /  S1 بــرش فوریــن  ســایت 

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2
SARS-CoV-2

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2



COVID-19

واریانــت پدیــدار شــده در آفریقــای جنوبی: 

واریانت دیگری از                             )معروف 

بــه or B 501Y.V2/20H.1.351( بــه طــور 

در  اکتــرب 2020  در    1.1.7.B از   مســتقل 

آفریقــا جنوبــی ظهوریافتــه اســت. ایــن 

 1.1.7.B واریانــت  چنــد جهــش مشــرک بــا

 S پروتئیــن  بــا  مرتبــط  اغلــب  کــه  دارد 

ــن  ــه ای ــب ب ــوارد منتس ــت. م ــی اس ویروس

از  خــارج  کشــور  چندیــن  در  واریانــت 

انگلســتان،  جملــه  از  جنوبــی  آفریقــای 

ایالــت متحــده و فرانســه  دیــده شــده 

اســت. نتیجــه مطالعــات اولیــه بــر روی 

جهــش  501Y.V2 نشــان می دهــد  کــه ایــن 

  ،1.1.7.B واریانــت نیــز هاننــد واریانــت

کرونــا  ویــروس  شــده  شــناخته  نــوع  از 

جهــش  واریانــت  ایــن  اســت.  مرسی تــر 

اســپایک  پروتئیــن  در  متعــددی  هــای 

 .K417N ، E484K ، N501Y دارد، از جملــه

برخــاف lineage B.1.1.7 کــه در انگلســتان 

واریانــت  ایــن  اســت،  شــده  شناســایی 

حــذف در del 70/69 نــدارد. برخی شــواهد 

نشــان مــی دهــد کــه یکــی از جهــش هــای 

پروتئیــن اســپایک )E484K( ، ممکــن اســت 

بــر خنثــی ســازی برخــی از آنتــی بــادی های 

ــر بگــذارد. ــال تأثی ــال و مونوکلون پلــی کلون

برزیــل:   در  شــده  پدیــدار  واریانــت 

 )1.P معــروف بــه( SARS-CoV2 واریانتــی از

بــرای اولیــن بــار در چهــار مســافر از برزیــل 

طــی غربالگــری صــورت گرفتــه در فــرودگاه 

ژاپــن، گــزارش شــد. ایــن واریانــت دارای 

17 جهــش منحــر بــه فــرد، از جملــه ســه 

ــن اســپایک اســت.   ــش در RBD پروتئی جه

5   جهان ویروس ها

شــواهد نشــان مــی دهنــد برخــی از جهــش 

هــا در واریانــت P.1 ممکــن اســت بــر 

قابلیــت انتقــال و مشــخصات آنتــی ژنیــک 

ویــروس تأثیــر بگــذارد؛ کــه ایــن امــر ممکن 

اســت بــر توانایــی آنتــی بــادی هــای تولیــد 

شــده از طریــق عفونــت طبیعــی قبلــی 

یــا از طریــق واکسیناســیون در شناســایی 

بگــذارد. اثــر  ویــروس  ســازی  خنثــی  و 

واریانــت پدیــدار شــده در فنانــد: کرونــای 

جهــش یافتــه موســوم بــه H 796-Fin بــرای 

ــد  ــوب فنان ــای جن ــه ه ــار از منون ــن ب اولی

و توســط آزمایشــگاه ویتــا بــا همــکاری 

شناســایی  فنانــد  هلســینکی  دانشــگاه 

شــد. ایــن واریانــت خصوصیــات جهــش 

یافتــه ویــروس دیــده شــده در انگلســتان و 

آفریقــای جنوبــی را نیــز دارد و گفتــه مــی 

 PCR ــی توســط تســت ــه راحت شــود کــه ب

ــازمان  ــرف س ــده از ط ــد ش ــتاندارد تایی اس

بهداشــت جهانی، تشــخیص داده منی شــود.
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تأثیــرات بالینــی واریانــت جدیــد B.1 1.7  در 

کــودکان و جوانــان )18 ســال یــا کمر(هنــوز 

بــه طــور کامــل مشــخص نشــده اســت. 

ــرش  ــش پذی ــی از افزای ــای میدان ــزارش ه گ

ســنین پاییــن در بیارســتان هــا و مشــاهده 

جوانــان  و  کــودکان  در  شــدیدتر  عائــم 

حکایــت دارد. طبــق بیانیــه کالــج ســلطنتی 

انگلســتان؛ جایــی کــه بــرای اولیــن بــار ایــن 

واریانــت در آن دیــده شــده اســت، احتــال 

داده شــده کــه 70 درصــد عفونــت هــای 

منطقــه لنــدن در ژانویــه 2021 مربــوط بــه 

گــردش ایــن واریانت بوده باشــد. بیارســتان 

ــی  ــه در بخــش جنوب ــدن ک ــج لن ــگ کال کین

ــع شــده اســت، در هــر دو مــوج  ــدن واق لن

شــدید کرونــا در ایــن کشــور تعــداد باالیــی 

ــرش کــرده اســت و داده هــای  بیــار را پذی

مرتبــط  بــا ویژگــی هــای کــودکان و جوانــان 

پذیرفتــه شــده بــا COVID19 حــاد تنفســی 

ــون در 2 طــول مــوج را مقایســه کــرده  تاکن

اســت. بیــن اول مــارس و 31 مه ســال 2020، 

ــاال و  ــه ب 20 کــودک و جــوان )از 18 ســال ب

مثبت برای                       ( در بیارســتان 

کالــج کینــگ بســری شــدند. بیــن اول نوامــرب 

و  کــودک   60  ،2021 ژانویــه   19 و   2020

جــوان مثبــت بــرای                       پذیرفتــه 

شــدند. در نتیجــه ایــن بررســی هــا اختــاف 

ــاران،  ــژاد بی ــن، ن ــر س ــی داری از نظ معن

رشایــط  و  عمومــی  ســامت  وضعیــت 

اقتصادی-اجتاعــی دیــده شــده اســت. داده 

ــد،  ــی دهن ــان م ــوج دوم نش ــه م ــای اولی ه

بســیاری از کــودکان و جوانــان در ایــن مــوج 

نیــاز بــه بســری در بیارســتان داشــتند. بــا 

ــت  ــری و رسای ــش بس ــن افزای ــال ای ــن ح ای

تنهــا در ایــن ســنین دیــده نشــده اســت؛ در 

واقــع، تعــداد بیــاران بزرگســال بســری در 

ــز  ــوج دوم نی ــگ در م ــج کین ــتان کال بیارس

حــدود یــک ســوم افزایــش یافتــه اســت.
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ــیون  ــه واکسیناس ــا برنام ــاط دنی ــیاری از نق در بس

گســرده ای بــرای مهــار همــه گیــری کرونــا در 

جریــان اســت و همچنیــن نگرانــی هایــی در مــورد 

ــن  ــن واکس ــی ای ــوارض جانب ــودن و ع ــر ب بی¬خط

ــن  ــه واکس ــت ک ــح اس ــود دارد. واض ــز وج ــا نی ه

هــای ویــروس کرونــا ایمــن و موثــر هســتند، امــا بــا 

گســرده تــر شــدن واکسیناســیون در رسارس جهــان، 

عــوارض  ماهیــت  و  میــزان  مــورد  در  محققــان 

جانبــی آن هــا آگاهــی بیشــری کســب مــی کننــد.

همزمــان بــا دریافــت واکســن هــای COVID19 در 

ــوارض  ــه ع ــوط ب ــی مرب ــزارش های ــان، گ رسارس جه

جانبــی موقتــی ماننــد رسدرد و تــب در حــال جمــع 

ــار  ــل انتظ ــوارد قاب ــن م ــر ای ــه بیش ــت ک آوری اس

ــای  ــن ه ــی واکس ــش بالین ــای آزمای ــود و داده ه ب

مجــاز همیــن مقــدار از اثــرات جانبــی را نشــان مــی 

دادنــد. 

چــه تعــداد از افــراد عــوارض جانبــی شــایع از 

واکســن هــای COVID19 را تجربــه مــی کننــد؟

ــه یکــی  ــرای هــر دو واکســن mRNA موجــود ک ب

در   Moderna رشکــت  توســط  شــده  ســاخته 

کمربیــج، ماساچوســت مــی باشــد و دیگــری کــه بــا 

 BioNTech ــورک و ــن Pfizer در نیوی ــکاری بی هم

تعــداد  اســت،  تولیــد شــده  آملــان  ماینتــس  در 

ــر جــدی  ــش هــای غی ــردم واکن ــی از م ــل توجه قاب

ــتگی را  ــق، رسدرد و خس ــل تزری ــد درد در مح مانن

تجربــه کــرده انــد. ایــن واکســن هــا بخــش هایــی 

ــروس  ــای وی ــن ه ــده پروتئی ــد کنن ــه ک از RNA ک

ــروز  ــث ب ــد و باع ــی کن ــل م ــتند را حم ــا هس کرون

ــق  ــر آن مــی شــود. طب ــدن در براب ــی ب پاســخ ایمن

داده هــای ســامانه گــزارش عــوارض جانبــی واکســن 

ایــاالت متحــده )VAERS(، از هــر یــک میلیــون 

دوز واکســن mRNA، حــدود 372 مــورد منجــر 

بــه گــزارش واکنــش غیــر جــدی مــی شــود کــه ایــن 

ــار  ــی انتظ ــای بالین ــه از داده ه ــه ک ــداد از آنچ تع

مــی رفــت )80% افــراد درد در محــل تزریــق را 

ــر اســت. ــد( کم ــی کنن ــه م تجرب

 mRNA واکنــش هــا تاکنــون بــه واکســن هــای

ــه در دو  ــا ک ــن ه ــن واکس ــند. ای ــی باش ــابه م مش

دوز تجویــز مــی شــوند، اولیــن تزریــق آن هــا منجــر 

بــه ایجــاد یــک واکنــش ایمنــی مــی شــود و تزریــق 

دوم یــک پاســخ تقویــت کننــده اســت کــه توانایــی 

بــدن در مبــارزه بــا ویــروس کرونــا را تقویــت مــی 

کنــد. در واکســن Pfizer-BioNTech کــه بــه مــدت 

ــتفاده  ــن Moderna اس ــه واکس ــبت ب ــری نس بیش

شــده اســت و اطاعــات بیشــری از آن در دســرس 

اســت، بــا دوز دوم، عــوارض جانبــی آن افزایــش 

پیــدا مــی کنــد.

در بریتانیــا، ســه میلیــون دوز از یــک واکســن دیگــر 

کــه توســط دانشــگاه آکســفورد و رشکــت دارویــی 

ــت.  ــده اس ــع ش ــد، توزی ــاخته ش AstraZeneca س

ایــن واکســن کــه نیــز در دو دوز تجویــز مــی شــود، 

ــل  ــال شــده عام ــر فع ــروس غی ــک آدنووی ــامل ی ش

رسماخوردگــی بــا دســتورالعمل هــای ژنتیکــی بــرای 

ــه  ــا اســت ک ــروس کرون ــن هــای وی ســاخت پروتئی

ــرح کارت زرد  ــق ط ــد. طب ــی منای ــی م ــاد ایمن ایج

ــا )طــرح جمــع  ــی بریتانی ــر ایمن سیســتم نظــارت ب

آوری اطاعــات از واکنــش هــای نامطلــوب بــه 

داروهــا(، از هــر یــک میلیــون مــورد تزریــق، حــدود 

4000 دوز منجــر بــه واکنــش هــای نامطلــوب مــی 

ــس  ــه آژان ــده ب ــزارش ش ــات گ ــق اطاع ــود. طب ش

از رشکــت  اروپــا )EMA(، حــدود %50  دارویــی 

کننــدگان درد در ناحیــه تزریــق، رسدرد یــا خســتگی 

ــع  ــرای توزی ــا از موجــودی خــود ب ــتند. بریتانی داش

ــتفاده  ــراد بیشــری اس ــداد اف ــرای تع ــن دوز، ب اولی

کــرد و بــه همیــن دلیــل تعــداد کمــی از افــراد، دوز 

دوم واکســن Oxford-AstraZeneca را دریافــت 

کــرده انــد؛ امــا داده هــای کارآزمایــی بالینــی ارائــه 

ــوارض  ــه ع ــت ک ــی از آن اس ــه EMA حاک ــده ب ش

ــر  ــف ت ــه دوز اول خفی ــبت ب ــی دوز دوم نس جانب

اســت.

اطاعــات اولیــه آزمایــش هــای بالینــی واکســن 

ــروس  ــه آدنووی ــر پای ــه ب ــیه ک Sputnic V در روس

ــن عــوارض  اســت نشــان مــی دهــد کــه شــایع تری

ــزا و واکنــش هــای  ــم شــبیه آنفوالن ــی آن عائ جانب

ــی باشــد. ــق م محــل تزری

در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چگونــه ایــن عــوارض 

بــا عــوارض جانبــی تزریــق ســاالنه واکســن آنفوالنــزا 

مقایســه مــی شــود، هلــن چــو، متخصــص بیــاری 

دانشــگاه  پزشــکی  دانشــکده  در  عفونــی  هــای 

واشــنگنت در ســیاتل مــی گویــد حداقــل بــرای 

ــی  ــوارض جانب ــکان ع ــای mRNA، پزش ــن ه واکس

آنفوالنــزا  هــای  واکســن  بــه  نســبت  بیشــری 

ــد.  ــی کنن ــاهده م مش

اگرچــه برخــی ایــن ســوال را مطــرح مــی کننــد 

ــده  ــرگ ش ــه م ــر ب ــا منج ــن ه ــن واکس ــا ای ــه آی ک

اســت یــا خیــر، امــا هیچکــدام از آمــار مــرگ و میــر 

ــبت  ــن COVID19 نس ــق واکس ــه تزری ــتقیا ب مس

ــد. ــده ان داده نش

در مــورد آنچــه محققــان دربــاره واکنــش هــای 

بــه واکســن  امــا شــدید نســبت  نــادر،  آلــرژی 

ــاس  ــر اس ــت، ب ــد گف ــد بای ــی دانن ــا م ــای کرون ه

داده هــای VAERS، واکســن Moderna حــدود 

ــرژی شــدید  ــش آل ــک )واکن ــش آنافیاکتی ســه واکن

ــن  ــد( و واکس ــی باش ــات م ــده حی ــد کنن ــه تهدی ک

یــک  هــر  در  واکنــش  پنــج   Pfizer-BioNTeck

میلیــون دوز ایجــاد مــی کننــد. ایــن میــزان از اکــر 

واکســن هــای دیگــر، از جملــه واکســن های ســاالنه 

آنفوالنــزا کــه از هــر یــک میلیــون تزریــق تنهــا یــک 

ــد بیشــر اســت.  مــورد آنافیاکســی ایجــاد مــی کن

ــز  ــای Oxford-AstraZeneca نی ــن ه ــرای واکس ب

از حــدود بیــش از 3 میلیــون دوز تجویــز شــده، 

ــد  ــی تایی ــورد آنافیاکس ــون 30 م ــی تاکن ــور کل بط

شــده اســت. متخصصــان انتظــار دارنــد کــه بــا انجام 

تزریــق هــای بیشــر، ایــن میــزان نیــز تغییــر کنــد. 

مقامــات بهداشــت عمومــی بــه افــرادی کــه ســابقه 

آلــرژی بــه هریــک از مــواد تشــکیل دهنــده واکســن 

را دارنــد، توصیــه مــی کننــد از تزریــق واکســن 

ــرل  ــز کن ــق مرک ــد. طب ــودداری کنن COVID19 خ
ــدود %80  ــده، ح ــاالت متح ــگیری ای ــاری و پیش بی

افــرادی کــه بــه واکســن Pfizer-BioNTech و %86 

افــرادی کــه بــه واکســن Moderna واکنــش نشــان 

ــد. ــوده ان ــرژی ب ــابقه آل ــد، دارای س :Referenceداده ان
doi: https://doi.org/10.1038/d-00290-021-41586x
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چــه عواملــی مــی توانــد باعــث واکنــش هــای 

آلــرژی شــود؟

 )PEG( ــول ــن گلیک ــی اتیل ــان، پل ــی از محقق برخ

ــده آنافیاکســی در  ــوان عامــل ایجــاد کنن ــه عن را ب

واکســن هــای mRNA بررســی مــی کننــد. واکســن 

نانــو  از   Pfizer-BioNTech و   Moderna هــای 

ــل  ــره و تحوی ــرای ذخی ــی ب ــو خال ــدی ت ذرات لیپی

mRNA خــود بــه ســلول هــا اســتفاده مــی کننــد. 

ــی شــود  ــن ذرات متصــل م ــه لیپیدهــای ای PEG ب

ــد  ــی کن ــک م ــا کم ــه آن ه ــادی ب ــط ع و در رشای

ــت  ــی حرک ــی از سیســتم ایمن ــه صــورت پنهان ــا ب ت

ــد. اگرچــه مولکــول هــای PEG در محصــوالت  کنن

مختلفــی ماننــد داروهــای ملیــن و نقــرس نیــز 

یافــت مــی شــود امــا آن هــا بــه عنــوان علــت 

واکنــش هــای آلــرژی شــناخته شــده انــد. بــه گفتــه 

دانشــگاه  در  داروســازی  مهنــدس  ســاموئل الی، 

مطالعــات  هیــل،  چپــل  در  شــالی  کارولینــای 

تکمیلــی در افــرادی کــه آنافیاکســی تجربــه کــرده 

انــد مــی توانــد بــه تعییــن اینکــه آیــا PEG علــت 

ایــن امــر اســت یــا خیــر کمــک کنــد. وی مــی گویــد 

ــی  ــراد، دارای آنت ــن اف ــه هــای خــون از ای اگــر منون

ــان  ــد نش ــی توان ــد، م ــد PEG باش ــای ض ــادی ه ب

دهنــده ایــن امــر باشــد؛ امــا هنــوز مشــخص نیســت 

کــه ایــن پروتئیــن هــا بعــد از آنافیاکســی چــه 

مــدت در جریــان خــون باقــی مــی ماننــد. واکســن 

هایــی کــه از PEG اســتفاده منــی کننــد ماننــد 

ــوز مجــوز  ــه هن واکســن Johnson & Johnson  ک

ــی در  ــرای ایمن ــروس  ب ــت و از آدنووی ــه اس نگرفت

برابــر ویــروس کرونــا اســتفاده مــی کنــد، مــی توانــد 

راهــی بــرای واکسیناســیون افــراد بــا حساســیت 

ــر باشــد. پلیم

Reference:
doi: https://doi.org/10.1038/d-00290-021-41586x
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مقدمه:

بــا توجــه بــه تعریــف ســازمان جهانــی 

ــی  ــال 2015، واکســن داروی بهداشــت در س

بیولوژیکــی اســت کــه ایمنــی فــرد را در 

ــی بخشــد.  ــود م ــاری خاصــی بهب ــر بی براب

ــی  ــامل عامل ــول ش ــور معم ــه ط ــن ب واکس

اســت کــه شــبیه بیــاری ایجاد شــده توســط 

میکروارگانیســم بــوده و اغلــب از اشــکال 

ــا از بیــن رفتــه میکــروب، ســموم  ضعیــف ی

یــا یکــی از پروتئیــن هــای ســطح آن ســاخته 

مــی شــود. ایــن عامــل، سیســتم ایمنــی بــدن 

ــه  ــان بیگان ــا مهاج ــد ت ــی کن ــک م را تحری

را تشــخیص دهــد، آن هــا را از بیــن بــربد و 

بــه خاطــر بســپارد؛ بــه طــوری کــه سیســتم 

ــری  ــهولت بیش ــا س ــد ب ــدن بتوان ــی ب ایمن

هــر یــک از ایــن میکروارگانیســم هــا را کــه 

ــرو مــی شــود، شناســایی  ــا روب ــا آنه بعــداً ب

ــا  ــن ه ــی واکس ــور کل ــه ط ــد. ب ــود کن و ناب

بــه 4 دســته تقســیم مــی شــوند کــه شــامل 

واکســن هــای کامــل ارگانیســم )واکســن 

ــص  ــای خال ــول ه ــنتی(، ماکرومولک ــای س ه

شــده بــه عنــوان واکســن، واکســن هــای 

ترکیبــی، واکســن هــای نســل جدیــد )شــامل 

واکســن هــای زیرواحــدی، واکســن هــای 

DNA، واکســن هــای mRNA( مــی باشــند. 

ــد را  ــل جدی ــای نس ــن ه ــه واکس ــن مقال ای

ــدا  ــت. در ابت ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس م

اشــاره ای اجالــی بــه واکســن هــای ســاب 

ــاوی  ــا ح ــه تنه ــت ک ــم داش ــت خواهی یونی

آنتــی ژن هــای رضروری هســتند )نــه همــه 

مولکــول هایــی کــه میکــروب هــا را تشــکیل 

ژن  آنتــی  بهریــن  تعییــن  دهنــد(.  مــی 

بــرای تحریــک سیســتم ایمنــی یــک فراینــد 

ــال،  ــن ح ــا ای ــت؛ ب ــر اس ــان ب ــوار و زم دش

دانشــمندان بــه محــض حــل معــا، مــی 

ــه  ــت را ب ــاب یونی ــای س ــن ه ــد واکس توانن

دو روش زیــر تهیــه کننــد: الف(دانشــمندان 

ــی  ــر م ــا را در آزمایشــگاه تکثی ــروب ه میک

ــیمیایی  ــواد ش ــا م ــا را ب ــپس آنه ــد، س دهن

جــدا کــرده  و آنتــی ژن هــای مهــم را جمــع 

آوری مــی کننــد. ب(دانشــمندان از فنــاوری 

DNA نوترکیــب جهــت ســاخنت مولکــول 

هــای آنتــی ژن اســتفاده مــی کننــد. بــه 

واکســن هــای تولیــد شــده در ایــن روش 

ــت(  ــاب یونی ــر واحد)س ــای زی ــن ه »واکس

نوترکیــب« گفتــه مــی شــود. بــه عنــوان 

مثــال واکســن ســاب یونیــت نوترکیــب بــرای 

ــت.  ــده اس ــاخته ش ــت B س ــروس هپاتی وی

ایــن یــک واکســن ویروســی زیــر واحــد 

ــی اســت کــه از آنتــی ژن ســطح  ــر عفون غی

هپاتیــت       )HBsAg(  تولیــد شــده در 

سیســتم مخمــر ســاخته مــی شــود. در ادامــه 

ــی را پیــش رو  مبحــث، DNA  واکســن های

ــه  ــی DNA، ب ــه از بخشــی از توال ــم ک داری

ــن  ــود. ای ــی ش ــتفاده م ــن اس ــوان واکس عن

توالــی DNA ســازنده پروتئیــن آنتــی ژنیــک 

ــه  ــی ک ــد. هنگام ــی باش ــزا م ــل بیاری عام

ــه ســلول هــا وارد مــی شــود،  ــن DNA ب ای

ترجمــه مــی شــود تــا پروتئیــن آنتــی ژنیــک 

ــلول  ــرای س ــن ب ــن پروتئی ــود. ای ــکیل ش تش

هــا بیگانــه اســت، بنابرایــن پاســخ ایمنــی در 

برابــر ایــن پروتئیــن افزایــش مــی یابــد. بــه 

ایــن ترتیــب واکســن DNA، ایمنــی را در 

برابــر آن عامــل بیــاری زا فراهــم مــی کنــد. 

سینایکتای؛ دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مهدی آجورلو؛ دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نادر یزدانی نژاد؛ دانشگاه علوم پزشکی لرستان
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)DNA 1( واکسن سازی رسیع )مانند واکسن های

)DNA 2( فرآیند تولید عمومی )مانند واکسن های

3( mRNA نیــازی بــه ورود بــه هســته نــدارد )مزیتــی در 

)DNA مقایســه بــا واکســن هــای

ــد  ــن تولی 4( تقویــت تعــداد مولکول هــای آنتــی ژن پروتئی

ــده، در  ــل داده ش ــول mRNA تحوی ــر مولک ــده در ه ش

ــای  ــی ژن ه ــرای آنت ــی ژن ب ــا عــدم گســرش آنت مقایســه ب

ســنتی )پروتئین هــا، ذرات ویــروس غیرفعــال(، بــا ایــن 

ــر کمــر در هــر مولکــول DNA پاســمید در  حــال، تکثی

هســته و احتــاالً تقویــت کمــر از ویــروس زنده واکســن-

) ها

 5( اثــرات تحریــک کننــده سیســتم ایمنــی ممکــن اســت 

 DNA( ــد ــد باش ــر مفی ــورد نظ ــن م ــخ واکس ــرای پاس ب

پاســمید همچنیــن دارای اثــرات تحریــک کننــده سیســتم 

ایمنــی اســت(

6( نگرانی ادغام با DNA سلول  وجود ندارد. 

7( تجویــز همزمــان ســایر داروهــا ممکــن اســت بــر 

متابولیســم mRNA تأثیــر بگــذارد و بنابرایــن مــی توانــد 

ــد. ــش ده ــن mRNA را کاه ــدرت واکس ق

مزایا:

واکسن های سنتی:
از ارگانیسم عفونی ضعیف یا کشته شده استفاده می کند.

ممکن است ویروس زنده به حالت وحشی برگشته و کشنده شود.

در درجه اول ایمنی هومورال را فراهم می کند.

جهت حمل و نقل و نگهداری نیازمند زنجیره رسد است.

mRNA

B



واکسن های ویروسی نسل جدید:
واکسن های

ــدی از واکســن  ــوع جدی ــن mRNA ن واکس

اســت کــه قطعاتــی از mRNA ویروســی 

ــد؛  ــه ســلول هــای انســانی وارد مــی کن را ب

ایــن توالــی هــا بــرای تولیــد آنتــی ژن هــای 

بیاریــزا )بــرای مثــال اســپایکهای پروتئینــی 

رسطانــی(  هــای  ژن  آنتــی  یــا  ویروســی 

ــخ  ــپس پاس ــوند،  س ــی ش ــزی م ــه ری برنام

ایمنــی را در برابــر پاتــوژن تحریــک مــی 

کننــد. بــه عنــوان مثــال مــی تــوان بــه 

واکســن ســایتومگالویروس mRNA-1647 و 

ــه  ــنهای Pfizer  و BioNTech ک ــز واکس نی

علیــه کوویــد- 19 ســاخته شــده و در فــاز3 

ــای  ــول ه ــرد. مولک ــاره ک ــت، اش ــی اس بالین

mRNA معمــوالً بــرای محافظــت در برابــر 

ــه جــذب آنهــا در ســلول  ــه و کمــک ب تجزی

ــل دارو  ــیله حم ــک وس هــای انســانی، در ی

ماننــد نانــوذرات لیپیــدی )LNP( نگهــداری 

مــی شــود. در حــال حــارض، دو نــوع واکســن 

ــت: ــده اس ــد ش mRNA تولی

بــر   mRNA معمولــی  هــای  1.واکســن 

اســاس ژنــوم ویروســی مهندســی شــده و 

ــا  ــروس ه ــاخته شــده از آلفاوی ــوالً س معم

تقویــت  خــود   mRNA هــای  2.واکســن 

کننــده کــه عمدتــا  از ژنــوم مهندســی شــده 

 ،Semliki Forest ویروس ،Sindbis ویــروس

ــد.  ــده ان ــه ش ــره تهی ــروس Kunjin و غی وی

 ،mRNA واکســن هــای معمولــی مبتنــی بــر

آنتــی ژن مــورد نظــر را کدگــذاری مــی کننــد 

و حــاوی 5‹و 3‹ مناطــق ترجمــه نشــده 

RNA کــه  حالــی  در  هســتند،    )UTR(

ــی  ــا آنت ــه تنه ــده ن ــت کنن هــای خــود تقوی

ــر ویروســی  ــن هــای تکثی ــه  پروتئی ژن، بلک

 RNA ــت ــه تقوی ــد؛ ک ــی کنن ــد م ــز ک را نی

داخــل ســلول و بیــان پروتئیــن فــراوان را 

امــکان پذیــر مــی کنــد. پایــداری و ترجمــه 

 RNA ــق ــن موف ــک واکس ــرای ی mRNA ب

بســیار مهــم اســت. در فرآینــد ترجمــه، 

پایــداری  تعییــن  بــرای   mRNA خلــوص 

و عملکــرد پروتئیــن بســیار مهــم اســت. 

ــا dsRNAهــا، ناشــی از فعالیــت  آلودگــی ب

هــای کنــرل نشــده RNA پلیمــراز، منجــر به 

مهــار ترجمــه و تخریــب مــی شــود. اجــزای 

ــته  ــا دو رش ــاه ی ــای کوت ــی و RNAه اضاف

بــا تصفیــه  تــوان  مــی  را    )dsRNA( ای

حــذف کــرد. در ابتــدا، از لیتیــم کلرایــد 

ــد؛  ــتفاده ش ــور اس ــن منظ ــرای ای )LiCl(  ب

 mRNA امــا صنعتــی شــدن، واکســن هــای

را محــدود کــرد و dsRNA هــا را حــذف 

 ،)IM(عضانــی مســتقیم  تزریــق  نکــرد. 

داخــل پوســتی )ID( یــا زیــر جلــدی، اصلــی 

 mRNA تریــن راه هــای تحویــل واکســن

ــت. در  ــی اس ــای عفون ــاری ه ــر بی در براب

ــی  ــان سیســتمیک آنت ــگام بی ــه هن ــی ک حال

ــق داخــل  ــورد اســتفاده، از طری ژن هــای م

صفاقــی )IP( و داخــل وریــدی تجویــز مــی 

گــردد. محدودیــت هــای حامــل واکســن 

ــت: ــی اس ــوع کل ــر دو موض ــتمل ب مش

 RNA ــد ــل بای ــده آل حام ــت ای 1- در حال

توســط  احتالــی  هضــم  برابــر  در  را 

ــد  ــذب کارآم ــت و ج ــا محافظ ریبونوکلئازه

ســلول هــدف را ایجــاد کنــد تــا تفکیــک 

آســان بــار RNA از حامــل، فــرار از انــدوزوم 

ــمی رخ  ــای سیتوپاس ــد غش ــر س ــه ب و غلب

ــد ده

2- از خصوصیــات مهــم  یــک حامــل بهینــه، 

عــدم ســمیت و تحریــک ایمنــی اســت.

منابع:

Erasmus, J. H., Khandhar, A. P., O’Connor, M. A., Walls, A. 

C., Hemann, E. A., Murapa, P., ... & Fuller, D. H. )2020(. An 

Alphavirus-derived replicon RNA vaccine induces SARS-

CoV2- neutralizing antibody and T cell responses in mice and 

nonhuman primates. Science translational medicine,  .)555(12

Jackson, L. A., Anderson, E. J., Rouphael, N. G., Roberts, P. C., 

Makhene, M., Coler, R. N., ... & Beigel, J. H. )2020(. An mRNA 

vaccine against SARS-CoV2-—preliminary report. New England 

Journal of Medicine.

10    Viruses Universe

 mRNA 1( تقویــت آنتی ــژن پروتئیــن در هــر مولکــول

کمــر از هــر مولکــول DNA پاســمید اســت 

mRNA)2 نیــاز بــه فــرار از انــدوزوم دارد )ماننــد 

)DNA واکســن هــای

3( اثــرات تحریــک کننــده سیســتم ایمنــی ممکــن 

اســت قــدرت واکســن را از طریــق چندیــن مســیر 

کاهــش دهــد:

mRNA کاهش پایداری

کاهش ترجمه به پروتئین

4( ممکن است فرموالسیون بهینه الزم باشد. 

      

 RNA 5( ســمیت شــناخته شــده داروهــای مبتنــی بــر

ــده  ــاح نش ــد اص ــای نوکلئوزی ــتفاده از آنالوگ ه ــا اس ب

غیــر طبیعــی 

بــر  اســت  ممکــن   mRNA واکســن های تولیــد    )6

اســاس فرآیندهــای فعلــی گــران باشــند.

ــر  ــن اســت ب ــا ممک ــایر داروه ــان س ــز همزم 7( تجوی

متابولیســم mRNA تأثیــر بگــذارد و بنابرایــن مــی 

ــد. ــش ده ــن mRNA را کاه ــدرت واکس ــد ق توان

معایب:

:DNA واکسن های
تنها شامل DNA میکروارگانیسم های عفونی است.

احتال برگشت به حالت ویروس وحشی و کشنده وجود ندارد.

ایمنی هومورال و سلولی را همزمان ایجاد می کند.

جهت حمل و نقل و نگهداری نیازی به زنجیره رسد ندارد.



تولید واکسن در ایران؛ صدسال تالش علمی
مهدی شعبانی؛ دانشجو دکری تخصصی ویروس شناسی؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران

ــای  ــن ه ــا واکس ــد ب ــدو تول ــا از ب ــه م هم

ســاخت ایــران علیــه بیــاری هــای ســل، 

هپاتیــت B، رسخــک، دیفــری، ســیاه رسفــه، 

اوریــون و رسخجــه  کــزاز،  اطفــال،  فلــج 

ــده واکســن هــای  ــم. عم واکســینه شــده ای

انســتیتو  توســط  ایــران  در  شــده  تولیــد 

پاســتور  ایــران و موسســه رسم و واکســن 

ســازی رازی ســاخته شــده انــد. در واقــع 

ایــن هــا موسســاتی هســتند کــه اکنــون 

متولــی ســاخت واکســن کرونــا نیــز مــی 

باشــند. انســتیتو پاســتور ایــران؛ موسســه ای 

ــی  ــی و آموزش ــدی، خدمات ــی، تولی تحقیقات

اســت کــه بــا هــدف تأمیــن بهداشــت و 

ســامت جامعــه حــدود 100 ســال پیــش، راه 

انــدازی شــده  اســت. ایــن انســتیتو از ســال 

قطب هــای  و  پیشــگامان  از  یکــی   1920

بــوده  منطقــه  در  واکســن  تولیــد  مهــم 

اســت. بــا تأســیس انســتیتو پاســتور در ایران، 

تهیــه واکســن آبلــه در کشــور متــداول شــد. 

ــد شــده در انســتیتو  ــه تولی واکســن های آبل

پاســتور ایــران، کشــورهای عــراق، افغانســتان 

ــرار  ــود ق ــش خ ــت پوش ــز تح ــر را نی و م

ســال های  در  مرکــز  ایــن  محققــان  داد. 

ــه  ــی آبل ــه کن ــی در ریش ــش مهم ــد، نق بع

ــد.  در منطقــه خاورمیانــه رشقــی ایفــا منودن

در ســال هــای شــیوع بیــاری ســل  کــه از 

ــود؛ بخــش  پیامدهــای جنــگ جهانــی دوم ب

ب.ث.ژ. نیــز در ایــن مرکــز تأســیس گشــت. 

ــودک  ــون ک ــد، ۲۳۸ میلی ــای بع ــال ه در س

ب.ث.ژ  واکســن  از  جهــان  کشــور   ۲۲ از 

ســاخت انســتیتو پاســتور ایــران اســتفاده 

ــل ســال  ــی در اوای ــد. ابوالقاســم بهرام کردن

ــت؛  ــس رف ــتور پاری ــتیتو پاس ــه انس ۱۳۰۱ ب

ــران  ــه ته ــتور ب ــی پاس ــوش تاریخ ــا س وی ب

بازگشــت و بخــش هــاری انســتیتو پاســتور را 

دایــر منــود. هــاری در آن زمــان یــک مشــکل 

جــدی بهداشــتی در کشــور بــود. بــا درمــان 

ــد  ــال می ش ــان دنب ــه در آن زم ــیکی ک کاس

ــن  ــر ای ــدگان در اث ــار گزی ــدود ۳۰% از ه ح

بیــاری جــان خــود را از دســت مــی دادنــد. 

ــه  ــن، ک ــق رسم و واکس ــان تزری روش همزم

ــتیتو  ــی انس ــای تحقیقات ــی آن را تیم ه کارای

پاســتور ایــران نشــان دادنــد، بعدهــا در 

ــازمان  ــگیری س ــان و پیش ــتورالعمل درم دس

جهانــی بهداشــت قــرار گرفــت. از دیگــر 

ــد  ــتیتو تولی ــن انس ــه در ای ــن هایی ک واکس

ــت  ــن »هپاتی ــه واکس ــوان ب ــود، می ت می ش

B« اشــاره منــود؛ کــه طــی ۱۵ ســال گذشــته 

در ســطح اســتانداردهای جهانــی بــه تولیــد 

رســیده اســت. مؤسســه تحقیقــات واکســن 

قدیمی تریــن  از  یکــی  رازی؛  و رسم ســازی 

ــن  ــد واکس ــه تولی ــال در زمین ــات فع مؤسس

در ایــران اســت. موسســه رازی از هــان 

ابتــدای تاسیســش؛ در ســال 1303 بــه منظور 

دفــع آفــات حیوانــی، ســاخت واکســن هــای 

دامــی انســانی و طیــور را در دســتور کار 

خــود قــرار داد. اولیــن اقــدام موسســه رازی 

در زمینــه ســاخت واکســن طاعــون گاوی 

بــود. در آن ســال هــا طاعــون گاوی بــا تلــف 

ــک  ــا ی ــور را ب ــا راس دام، کش ــردن صده ک

بحــران جــدی روبــه رو کــرده بــود. ســاخت 

واکســن طاعــون گاوی توســط موسســه رازی 

ــای  ــاری ه ــا بی ــه ب ــرای مقابل ــازی ب رس آغ

ــی شــد.  دام

واکســن هــای تولیــدی موسســه رازی در 5 

دســته قــرار دارنــد:

1-واکسن های ویروسی انسانی

2-واکسن های باکریایی انسانی

3-واکسن های ویروسی دام

4- واکسن های باکریایی دام

5- واکسن انگلی دام

واکســن هــای ویروســی انســانی تولیــد 

شــده در موسســه رازی شــامل: واکســن فلج 

ــی  ــه م ــون و رسخج ــک، اوری ــال، رسخ اطف

ــوص  ــی مخص ــای ویروس ــن ه ــد. واکس باش

دام تولیــد شــده در ایــن مجموعــه عبارتنــد 

از:

آبلــه  واکســن  بــزی،  آبلــه  واکســن 

گوســفندی، واکســن تــب برفکــی و واکســن 

کوچــک. نشــخوارکنندگان  طاعــون 

ــا ســابقه صــد ســاله درخشــان در  ــون ب اکن

ــای  ــری ه ــه گی ــی هم ــه کن ــرل و ریش کن

ــرای  ــر ب ــار دیگ ــن 2 موسســه ب ــته، ای گذش

مبــارزه بــا همــه گیــری کرونــای جدیــد 

وارد عمــل شــده انــد. البتــه بــه جــز ایــن 2 

موسســه، ســازمان هــا و موسســات دیگــری 

ــر  ــن ب ــاخت واکس ــرای س ــاش ب ــز در ت نی

علیــه کرونــا ویــروس ســارس 2 هســتند کــه 

ــا  ــام آن ه ــدول زیــر بــه اختصــار ن در ج

ــت: ــده اس آورده ش
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انواع واکسن کووید-19



ویــروس   SARS-COV، بــرای اولیــن بار در 

ســال 2019 در شــهر ووهــان چیــن گــزارش 

شــد و تنهــا بــا گذشــت چنــد مــاه بــه یــک 

بحــران بهداشــتی-اقتصادی بــزرگ در جهان، 

ــم بیــاری،  ــل شــد. طیــف وســیع عای تبدی

شــناخت  عــدم  انتشــار،  بــاالی  رسعــت 

کافــی ویــروس و فقــدان دارو و واکســن 

ــانی و  ــاد انس ــات  زی ــب تلف ــب موج مناس

بــر جــای مانــدن عــوارض ســنگین در افــراد 

نجــات یافتــه شــده اســت. از ایــن رو مراکــز 

بهداشــتی در راســتای کنــرل پاندمــی، رشوع 

بــه انجــام تســت هــای مولکولــی در ســطح 

ــد. کان کردن

ــروس،  ــن وی ــرای ای روش هــای تشــخیصی ب

ــراه  ــه هم ــه ب ــکن ری ــی اس ــی ت ــام س انج

ــات  ــور اثب ــه منظ ــی PCR ب ــت مولکول تس

وجــود ویــروس فعــال در فــرد مشــکوک 

در  ویــروس  ایــن  آنجاییکــه  از  اســت. 

دســته ویــروس هــای RNA دار اســت، لــذا 

ــه  ــت از منون ــا کیفی ــوب و ب ــتخراج مطل اس

ســوآب فارنژیــال بســیار حایــز اهمیــت مــی 

ــد. باش

در حــال حــارض کیــت هــای تجــاری مناســبی 

ــرای اســتخراج ژنــوم ویــروس وجــود دارد؛  ب

ــرای  ــه آن ب ــی ب ــت دسرس ــن اس ــا ممک ام

متــام مراکــز مربوطــه بــه طــور دائــم وجــود 

ــرآن  ــن ب ــذا برخــی محققی نداشــته باشــد. ل

ــری  ــه ت ــای خاقان ــک ه ــا از تکنی ــدند ت ش

ــت  ــود کی ــن در نب ــوان روش جایگزی ــه عن ب

تجــاری مناســب اســتفاده کننــد. یکــی ازایــن 

 Magnetic روش هــا، اســتفاده از تکنیــک

ــه  ــدا منون ــن روش، ابت ــت. در ای Beads  اس

ــک  ــا کم ــکوک ب ــرد مش ــال ف ــوآب فارنژی س

لیــز شــده؛ ســپس  بافرهــای  مخصــوص 

منونــه هــا بــه چاهــک هــای 96 تایــی منتقل 

مــی شــوند. در مرحلــه بعــد محلــول رقیــق 

بــه هــر چاهــک  شــده ذرات مگنتیکــی 

اضافــه شــده و بعــد از گذشــت چنــد دقیقــه 

حلقــه مگنتیکــی تشــکیل میشــود. در ادامــه 

محلــول رویــی )supernatant(را ســه مرتبــه 

ــه کــرده و پلــت تشــکیل شــده را ســه  تخلی

مرتبــه بــا اتانــول 70% شستشــو مــی دهنــد. 

 RNAse در نهایــت پلیــت هــا  بــا آب بــدون

ــول  ــام اتان ــا مت ــوند ت ــی ش ــو داده م شستش

باقــی مانــده خــارج شــود. در انتهــا محصــول 

و   RT-qPCR روش  بــا  اســتخراج  نهایــی 

مــورد   colormetric  RT- LAMP روش 

ارزیابــی قــرار مــی گیــرد.

استخراج                          
با روش

سارا چاووشی پور؛ دانشجوی کارشناسی ارشد ویروس شناسی؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران 

SARS-CoV-2
Magnetic
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مزیت های این روش :

1-کل فرآیند 4-5 ساعت زمان می برد.

2-ترکیب استفاده شده در ذرات مگنتیک، سیلیکا )silica( است که 

تهیه آن بسیار ساده و مقرون به رصفه بوده و در هر آزمایشگاهی 

با تجهیزات اولیه قابل تولید می باشد. از طرف دیگر، این ذرات به 

خوبی قابلیت اتصال به سطح چاهک های پاستیکی را دارند.

3-دستگاه Liquidator استفاده شده برای پیپتینگ Pipetting  بسیار 

ارزان تر از نوع ماشینی است. 

4-حساسیت )Sensitivity( و ویژگی )Specificity( این روش در 

مقایسه با کیت های تجاری مرغوب مانند QUA cube  قابل قیاس 

است.

5-این تکنیک قابلیت استخراج حجم باالی منونه به صورت انوماتیک 

را دارد.

 RT-LAMP )reverse  6-در ارزیابی این استخراج می توان از روش

transcriptase  loop mediated isothermalamplification ( که 

ارزان و رسیع بوده و نیازی به ترموسایکلر ندارد، استفاده کرد. اما 

  RT – qPCR نکته قابل توجه این است که حساسیت آن از روش

کمر می باشد. 

از دستگاه هایی که به منظور تخلیص منونه و استخراج با این تکنیک 

استفاده می شود، می توان به Super Extract 32 اشاره کرد که 

اساس آن اتصال ذرات نوکلئیک اسید به ذرات مگنتیکی است. کارآیی، 

سهولت استفاده ی اپراتور، پایداری منونه استخراج شده، کنرل داخلی 

برای آلودگی، قابلیت شستشوی اتوماتیک، انطباق پذیری باال، ایمنی 

استفاده از دستگاه، کنرل دما به صورت خودکار طبق برنامه ، دقت و 

ویژگی  باال از مزایای این دستگاه است.



یاسمن مصلی؛ کارشناسی میکروبیولوژی؛ دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

موســوم  جدیــد  ویــروس  کرونــا  شــیوع 

چیــن،   کشــور  از   SARS-COV بــه     

گســرش رسیــع آن در جهــان و تبدیــل شــدن 

بــه بزرگریــن پاندمــی 100 ســال اخیــر، 

ــان  ــان را در رسارس جه دانشــمندان و محقق

ــن  ــه هــای مختلــف ای ــا جنب ــرآن داشــته ت ب

ــاه مــدت  بیــاری و تاثیــرات و عــوارض کوت

و بلنــد مــدت آن را بــا ریزبینــی بررســی 

کننــد. یکــی از عــوارض مهلــک ایــن بیــاری، 

ــدید در  ــتخوانی ش ــی و اس ــای مفصل درده

بیــاران در طــی دوره بیــاری و مــاه ها بعد 

از بهبــود از عائــم اولیــه اســت. بطــور کلــی 

بــه نظــر مــی رســد درد مفاصــل و عضــات 

ــا  ــط ب ــای مرتب ــت ه ــج عفون ــم رای از عائ

ــی  ــده م ــواده کروناویری ــای خان ــروس ه وی

باشــد؛ بــا ایــن حــال، آنچــه کــه از مطالعــات 

ــی دهــد  ــده اســت، نشــان م ــه دســت آم ب

ــاران  ــی در بی ــه شــدت درد هــای عضان ک

ــه دردهــای  ــد-19 نســبت ب ــه کووی ــا ب مبت

ــت. ــر اس ــی بیش مفصل

ــی القــا  الگــوی ســیتوکین هــای پیــش التهاب

شــده در بیــاران کوویــد-19 شــباهت هایی 

بــه هــدف هــای درمــان آرتریــت روماتوئیــد 

 COVID19 ،دارد. علــی رغــم این شــباهت هــا

ــد  ــد روماتوئی ــی مانن ــای التهاب ــاری ه و بی

التهــاب یکســانی ایجــاد منــی کننــد؛ بــه 

ایــن معنــی کــه در کوویــد-19 یــک التهــاب 

موضعــی در ســاختار آلوئول)ســاختار کیســه 

هــای هوایــی( ایجــاد شــده و رونــد بیــاری 

را هدایــت مــی کنــد. عــاوه بــر ایــن، داده 

هــای اولیــه نشــان منــی دهنــد کــه بیــاران 

مبتــا بــه آرتــروز التهابــی در معــرض خطــر 

بیشــری بــرای ابتــا بــه COVID19 هســتند.

در  توانــد  مــی  اســکلتی-عضانی  عائــم 

هنــگام عفونــت کرونــا ویــروس ماننــد ســایر 

عفونــت هــای تنفســی ایجــاد شــود. بــه 

ــی  ــی م ــای ویروس ــت ه ــی، عفون ــور کل ط

تواننــد منجــر بــه آرتــروز شــوند؛ امــا طیــف 

عائــم از آرترالژیــا گرفتــه تــا آرتــروز کاذب و 

مزمــن گســرده اســت. ویــروس هــای کرونــا 

بــه طــور معمــول باعــث آرتــروز بالینــی 

منــی شــوند بلکــه عامئــی چــون آرترالــژی و 

ــد داشــت. درد  ــال خواهن ــه دنب ــژی را ب میال

مفاصــل و عضــات در کرونــا ویــروس هــای 

ــر از  ــت )در کم ــادر اس ــیار ن ــک بس اندمی

10% مــوارد اتفــاق مــی افتــد(، در حالــی کــه 

 ،19-COVID در 15% بیــاران مبتــا بــه

ــژی  ــاران، میال ــن بی ــژی و در 44% ای آرترال

ــه  ــر از جنب ــی دیگ ــزارش شــده اســت. یک گ

هــای جالــب توجــه در رابطــه بیــن ویــروس 

کــه  اســت  ایــن  آرتــروز  و  کرونــا  هــای 

ــش  ــا افزای ــانی ب ــا انس ــای کرون ــروس ه وی

ریســک ابتــا بــه آرتریــت روماتوئیــد در 

مبتایــان همــراه هســتند. علــت تشــابه 

ــد19 در  ــد و کوی ــت روماتوئی ــاری آرتری بی

ــه: ــن اســت ک ای

در  ســاختاری  آســیب  و  التهــاب  عمــده 

ــه هــا محــدود مــی  ــه ری COVID19 فقــط ب

شــود و بــه تدریــج از بیــن مــی رود. عــاوه 

بــر ایــن،  بــه احتــال زیــاد بــه دلیــل فعــال 

ــدن)6- ــی ب ــای ایمن ــخ ه ــوی پاس ــدن ق ش

هــای  پاســخ   SARS-CoV برابــر   IL(در 

ــی شــوند و  ــاز حــاد سیســتمیک ایجــاد م ف

ــد(  ــت روماتوئی ــا RA)آرتری ــط ب ــن رشای ای

ــت  ــه بررســی وضعی مشــرک اســت. درخامت

در  کــه   19 کوویــد  بــه  مبتــا  بیــاران 

ــی  ــان م ــد، نش ــوده ان ــری ب ــتان بس بیارس

ــر  ــن بیــاران عــاوه ب دهــد کــه در اکــر ای

ــه  ــت حافظ ــل موق ــتگی، تحلی ــف، خس ضع

ــی  ــای عضان ــر، درده ــیار دیگ ــم بس و عائ

ــه  ــه اولی ــکان در مراجع ــوده و پزش ــایع ب ش

بیــاران، ســعی در تســکین درد بــا اســتفاده 

از مســکن هــا، رژیــم غذایــی و مــرف 

ــه  ــن در مرحل ــد. همچنی ــا دارن ــن ه ویتامی

بعــد در صــورت مقاومــت درد، معمــوال 

ــان  ــژه و درم ــای وی ــش ه ــی، نرم فیزیوتراپ

ــردد. ــی گ ــز م ــر تجوی ــدی ت ــای ج ه

منبع:

 COVID19 .)2020( .Schett, G., Manger, B., Simon, D., & Caporali, R
 revisiting inflammatory pathways of arthritis. Nature Reviews
.6-1 ,Rheumatology
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18 Viruses Universe

 COVID کشنده می توانند ایمنی T سلول های
را در میان گونه های جدید تقویت کنند

دکر شقایق یزدانی نیشابوری؛ استادیار ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسامی تهران

امیرعلی ماهور؛ دانشجو کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسامی تهران

در رقابــت بــا ظهــور گونــه هــای جدیــد 

ویــروس کرونــا، محققــان بــه دنبــال رسنخــی 

ــت  ــرای محافظ ــا ب ــادی ه ــی ب ــر از آنت فرات

نگرانــی  هســتند.    COVID19 برابــر  در 

ــه  ــا ک ــروس کرون ــای وی ــه ه ــورد گون در م

ــی  ــر ایمن ــدی در براب ــا ح ــت ت ــن اس ممک

ــدد  ــه مج ــند، عاق ــاوم باش ــادی مق ــی ب آنت

بــه ســایر پاســخ هــای ایمنــی کــه در برابــر 

ــد  ــی کنن ــاد م ــت ایج ــا محافظ ــروس ه وی

ــدوار  را برانگیختــه اســت. دانشــمندان امی

ــه طــور خــاص، ســلول هــای  ــه ب هســتند ک

ــه  ــی ک ــلول¬های ایمن ــروه از س ــک گ T )ی

مــی تواننــد ســلول هــای آلــوده بــه ویــروس 

ــد(،  ــود کنن ــرار داده و ناب ــورد هــدف ق را م

بــه  را نســبت  بتواننــد مصونیــت هایــی 

ــا در  ــادی ه ــی ب ــر آنت ــی اگ COVID19، حت

ــر شــوند، فراهــم  ــا بیــاری کــم اث ــارزه ب مب

ــد. محققــان اکنــون در حــال جداســازی  کنن

نشــانه  دنبــال  بــه  و  موجــود  اطاعــات 

ــد  ــای T بتوان ــلول ه ــه س ــتند ک ــی هس های

بــه حفــظ ایمنــی پایــدار کمــک کنــد. داینــا 

ــوژی در  ــر بیوتکنول ــک تحلیلگ ــوش، ی گریب

بانــک رسمایــه گــذاری SVB Leerink در 

نیویــورک مــی گویــد: »مــا مــی دانیــم آنتــی 

بــادی هــا احتــاال کمــر موثــر هســتند؛ 

امــا شــاید ســلول هــای T بتواننــد مــا را 

نجــات دهنــد. مــا اطاعــات را نداریــم، 

منطقــی  شناســی  زیســت  نظــر  از  امــا 

باشــیم.« امیــدوار  توانیــم  مــی  و  اســت 

ــی  ــتم ایمن ــا، سیس ــادی ه ــی ب ــار آنت در کن

ســلول¬های T را تولیــد می¬کنــد کــه مــی 

ــرار  ــدف ق ــورد ه ــا را م ــروس ه ــد وی توانن

ــوان  ــه عن ــه ب ــا ک ــن ه ــی از ای ــد. برخ دهن

 )T CD8+ کشنده)ســلول های T ســول های

شــناخته مــی شــوند، ســلول هــای آلــوده بــه 

ویــروس را جســتجو و از بیــن مــی برنــد. 

 T ســلول هــای دیگــری بــه نــام ســلول هــای

کمکــی )ســلول هــای + T CD4( نیــز وجــود 

مختلــف  عملکردهــای  بــرای  کــه  دارنــد 

ایمنــی از جملــه تحریــک تولیــد آنتــی بــادی 

هــا و ســلول هــای T کشــنده مهــم هســتند. 

ســلول هــای T بــه علــت اینکــه بعــد از 

نفــوذ ویــروس بــه بــدن رشوع بــه عمــل 

مــی کننــد، باعــث جلوگیــری از عفونــت 

ــی  ــازی عفونت ــرای پاکس ــا ب ــوند ام ــی ش من

هســتند. مهــم  اســت  شــده  رشوع  کــه 

ــد در  ــن مــی توانن ســلول هــای T هــم چنی

برابــر تهدیدهای ناشــی از ظهــور گونه¬های 

ــاوم  ــادی هــا مق ــی ب ــه آنت ــد نســبت ب جدی

ــر باشــند. مطالعــات انجــام شــده توســط  ت

ــی شــناس از موسســه  الســاندرو ســته، ایمن

ایمنــی شناســی La Jolla در کالیفرنیــا نشــان 

 SARS-CoV    داده اســت افــرادی کــه بــه

ــه طــور معمــول ســلول  ــد، ب ــا شــده ان مبت

ــد  ــی توان ــه م ــد ک ــی کنن ــد م ــای T تولی ه

ــن  حداقــل 20-15 بخــش مختلــف از پروتئی

ــا را هــدف قــرار دهــد،  هــای ویــروس کرون

امــا اینکــه کــدام بخــش هــای پروتئینــی بــه 

ــی  ــوند، م ــی ش ــتفاده م ــدف اس ــوان ه عن

توانــد از فــردی بــه فــرد دیگــر متفــاوت 

باشــد، بدیــن معنــی کــه یــک جمعیــت 

ــای  ــلول ه ــوع زیــادی از س ــی توانــد تن م

ــی  ــه دام م ــروس را ب ــه وی ــد ک ــد کن T تولی

ــر، جهــش  ــن ام ــد: »ای ــدازد. وی مــی گوی ان

ــرار از تشــخیص ســلولی را  ــرای ف ــروس ب وی

ــادی  ــی ب ــرای آنت ــه ب ــی ک ــاف رشایط برخ

هــا وجــود دارد، بســیار ســخت مــی کنــد.« 

بــا شناســایی گونــه B( 501Y.V2.1.351 نیــز 

ــه مــی شــود( در آفریقــای جنوبــی کــه  گفت

ــه   ــی ک ــادی های ــی ب ــر آنت ــا حــدی در براب ت

علیــه گونــه هــای قبلــی ویــروس کرونــا 

ــان  ــت، محقق ــاوم اس ــود مق ــده ب ــاد ش ایج

برآمدنــد کــه آیــا ســلول هــای T مــی تواننــد 

در برابــر جهــش هــا کمــر آســیب پذیــر 

باشــند یــا خیــر. نتایــج اخیــر در پیــش چاپــی 

کــه در 9 فوریــه منتــر شــد، بــه ایــن اشــاره 

ــه  ــول T ب ــای س ــخ ه ــر پاس ــه بیش دارد ک

ــت  ــا عفون ــا ی ــروس کرون ــیون وی واکسیناس

هــای قبلــی، مناطقــی کــه در دو گونــه تــازه 

کشــف شــده در آن جهــش رخ داده بــود 

کــه شــامل 501Y.V2 نیــز مــی باشــد، مــورد 

هــدف قــرار منــی دهنــد. شــواهد اولیــه 

نشــان مــی دهــد کــه اکــر پاســخ هــای ســول 

T بعیــد اســت کــه توســط جهــش هــا تحــت 

ــی  ــه یــک ایمن ــه گفت ــد. ب ــرار بگیرن ــر ق تاثی

شــناس در دانشــگاه پنســیلوانیا در فیادلفیا، 

501Y. در برابــر گونــه  T اگــر ســلول هــای

ــت در  ــن اس ــد، ممک ــی مبانن ــال باق V2 فع

برابــر بیــاری هــای شــدید محافظــت ایجــاد 

ــه اطاعــات موجــود،  ــا توجــه ب ــا ب ــد ام کنن

اســت.  دشــوار  موضــوع  ایــن  دانســنت 
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محققــان در حــال تجزیــه و تحلیــل داده 

هــای کارآزمایــی بالینــی چندیــن واکســن 

ــا  ــا نشــان دهنــد کــه آی ــا هســتند ت کرون

501Y. ــه ــا گون ــه ب ــا در مواج ــی آن ه کارای

تاکنــون  خیــر.  یــا  شــود  مــی  کــم   V2

 Novavax شــامل:  واکســن  ســه  حداقــل 

در گیرزبــرگ، مریلنــد، واکســن تــک دوز 

 Johnson & Johnson ســاخته شــده توســط

در نیوبرانزویــک، نیوجرســی و یــک واکســن 

در   AstraZeneca توســط  شــده  ســاخته 

ــا در  ــج و دانشــگاه آکســفورد، بریتانی کمربی

محافظــت در برابــر COVID19 خفیــف در 

ــه  ــه در آن گون ــی ک ــی، جای ــای جنوب آفریق

501Y.V2 نســبت بــه کشــور هــای دیگــر 

غالــب اســت، کمــر موثــر بودنــد. در مــورد 

واکســن AstraZeneca، فقــط 22% در برابــر 

COVID19 خفیــف در یــک منونــه 200 نفــری 

ــی از  ــود. برخ ــر ب ــی موث ــای جنوب در آفریق

ــارض  ــال ح ــا، در ح ــن کرون ــازندگان واکس س

بــه دنبــال روش هایــی بــرای تولیــد واکســن 

هــای نســل بعــدی هســتند کــه ســلول هــای 

T را بــه طــور موثرتــر تحریــک کنــد. برخــی 

از ویــروس هــا از جملــه ویــروس کرونــا 

را یــک غشــای لیپیــدی بــه نــام پوشــش 

ــه  ــن الی ــد. ای ــی کن ــه م )Envelope( احاط

در طــی بلــوغ ویــروس بــا عمــل جوانــه 

ــود. ــی ش ــب م ــلولی کس ــای س زدن از غش

گلیکوپروتئیــن هــای کــد شــده ویروســی بــر 

ســطح ایــن پوشــش قــرار مــی گیــرد کــه ایــن 

زوائــد پپلومــر)spike(  نامیــده مــی شــوند. 

آنتــی بــادی هــا تنهــا پروتئیــن هــای خــارج 

ســلولی را تشــخیص مــی دهنــد و بســیاری از 

واکســن هــای کرونــا spike را مــورد هــدف 

قــرار مــی دهنــد کــه در ســطح ویــروس قرار 

دارد. Spike هــای موجــود در ســطح ویروس 

ــال وجــود  ــن احت ــر اســت و ای کامــا متغی

دارد کــه مســتعد جهــش باشــد و ظهــور 

ــی  ــر م ــن خط ــش ای ــث افزای ــا باع ــه ه گون

ــادی  ــی ب ــد از تشــخیص آنت شــود کــه بتوانن

 T ــای ــلول ه ــل، س ــوند. در مقاب ــارج بش خ

ــان  ــن هــای ویروســی بی ــد پروتئی مــی توانن

شــده در داخــل ســلول هــای آلــوده کــه 

ــتند را  ــدار هس ــیار پای ــا بس ــی از آن ه برخ

مــورد هــدف قــرار دهنــد. ایــن امــر، امــکان 

طراحــی واکســن در برابــر پروتئیــن هایی که 

کمــر از spike جهــش مــی یابنــد را افزایــش 

مــی دهــد و مــی تــوان چنــد پروتئیــن را بــا 

یــک واکســن مــورد هــدف قــرار داد. رشکــت 

در   Gritstone Oncology بیوتکنولــوژی 

امــری ویــل، کالیفرنیــا، در حــال طراحــی 

یــک واکســن آزمایشــی اســت کــه بــرای 

ــان از قــوی بــودن پاســخ هــای آنتــی  اطمین

بــادی، کــد ژنتیکــی قطعــات مختلفــی از 

ــرای پاســخ ســلول¬های  ــا را ب ــروس کرون وی

T و همچنیــن spike کامــل در بــر مــی 

گیــرد. آزمایشــات بالینــی قــرار اســت در ســه 

ماهــه اول ســال جــاری میــادی آغــاز شــود.
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چالش آنفوالنزا فوق حاد پرندگان
کیمیا ساقریچی؛ دانشجوی میکروبیولوژی؛ دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

تیــپ دارد  زیــر  آنفلوانــزا، ۱۳۵   A تیــپ

H5  و ایــن میــان دو زیــر تیــپ  از  کــه 

H7  عامــل بیــاری آنفوالنــزا فــوق حــاد 

اغلــب  کــه  اســت؛   )HPAI(پرنــدگان

پرنــدگان وحشــی و آبزی)غازســانان، اردک و 

قــو( را درگیــر میکنــد. پرنــدگان مهاجــر مــه 

در فصــول رسد از قطــب بــه مناطــق گــرم تر 

جهــان پــرواز مــی کننــد، بــه عنــوان مخــازن 

ایــن بیــاری شــناخته شــده و می تواننــد 

یــا  انســان   عائــم،  دادن  نشــان  بــدون 

ــان  ــوان ميزب ــه عن ــات  دیگر)خــوک ب حیوان

ــور و  ــزای طي ــای آنفوالن ــروس ه ــط وي واس

پســتانداران مــي باشــد( را از طریــق متــاس 

ــار  ــا بی ــود آن ه ــا ک ــار ی ــدگان بی ــا پرن ب

کننــد. ویــروس آنفوالنــزای پرنــدگان بــه طور 

مــداوم از طریــق موتاســیون و بازآرایــی 

تکامــل مــی یابــد و بــا ایجــاد زیرتیــپ هــای 

ــامت  ــرای س ــدی را ب ــرات ج ــد مخاط جدی

ــد. ایــن  ــات ایجــاد مــی منای انســان و حیوان

ــه  ــاال ب ــات ب ــت شــدت تلف ــه عل ــاری ب بی

ــت. در  ــهور اس ــز مش ــدگان نی ــون پرن طاع

 HPAI ــروس ــر گســرش وی ســال هــای اخی

H5N8  در بســیاری از کشــورهای جهــان، 

بــه یکــی از معضــات صنعــت طیــور تبدیــل 

گشــته اســت. ویــروس H5N8، بــرای اولیــن 

بــار در شــهریور 1395 در ایــران گــزارش 

شــد و منجــر حــذف حــدود بیســت و پنــج 

درصــد مــرغ تخــم گــذار کشــور گردیــد. در 

ســال ۹۶ واحدهــای دام و طیــور مجبــور بــه 

ــواع  ــه ان ــون قطع ــازی ۲۷  میلی ــدوم س مع

صنعتــی  پرورشــی  واحدهــای  در  پرنــده 

شــدند. در ســال 99 و تــا زمــان نــگارش ایــن 

مطلــب، ایــن بیــاری در 14 نقطــه مرتبــط 

بــا حیــات وحــش و طیــور بومــی و همچنین 

2 مزرعــه صنعتــی دیــده شــده اســت. تیــم 

ــاد  ــوق ح ــزا ف ــع آنفوالن ــش رسی ــای واکن ه

ــام  ــش مت ــد و پای ــور رص ــه منظ ــدگان، ب پرن

ــی دام و  ــای صنف ــر و واحده ــاط پرخط نق

ــام  ــق اع ــد. طب ــده ان ــل ش ــور وارد عم طی

متامــی  بــه  کشــور،  دامپزشــکی  ســازمان 

واحدهــای صنعتــی پــرورش طیــور ابــاغ 

ــادی  ــات غیرع ــه تلف ــا هرگون شــده اســت ت

ــد.  ــزارش دهن ــن ســازمان گ ــه ای ــا ب را رسیع

ــه فرارســیدن زمــان  ــا توجــه ب هــم چنیــن ب

مهاجــرت پرنــدگان و بــا توجــه بــه قرارگیــری 

کشــورمان در مســیر مهاجــرت پرنــدگان آزاد، 

از مــردم خواســته شــده اســت تــا از شــکار و 

نزدیــک شــدن بــه ایــن پرنــدگان خــودداری 

منــوده و مشــاهده هرگونــه الشــه مشــکوک 

ــه  ــورا ب ــی را ف ــق تاالب ــژه در مناط ــه وی ب

ــد. ــزارش دهن ــکی گ ــازمان دامپزش س

واکسن فوق حاد پرندگان

در تولیــد هــر نــوع واکســنی دســتیابی بــه 

بــذر مــادری امــری رضوری اســت. ســازمان 

ــه  ــته در زمین ــال گذش ــکی در دو س دامپزش

طــرح ملــی هدفمنــد ســازی کنــرل بیــاری 

ــه  ــدگان از جمل ــاد پرن ــوق ح ــزای ف آنفوالن

ــاری در  ــش بی ــد و پای ــیون، رص واکسیناس

اقدامــات  صنعتــی  و  روســتایی  مناطــق 

ــه  ــه طــوری ک ــی انجــام داده اســت، ب خوب

ســاالنه  بــرای مقابلــه بــا ایــن بیــاری 

بیــش از ۱۲۰ میلیــون دوز واکســن تزریقــی 

ــاه ســال 1399  ــن مــی شــود. در آذر م تامی

 ،100 )نیوپاســول  ویــروس  ایــن  واکســن 

نیوکاســل ســویه GVII )جــی-7(، کــه در 

ــپ  ــاب تای ــده س ــته ش ــروس کش ــع وی واق

ــز  ــان مرک ــط محقق ــد، توس ــی باش H5N8 م

ملــی تشــخیص ســازمان دامپزشــکی کشــور 

و بــا همــکاری رشکــت پســوک  تولیــد شــد. 

ــخیص  ــایی و تش ــروزه  شناس ــاوه، ام ــه ع ب

ــی ژن   ــد آنت ــق تولی ــاری از طری ــع بی رسی

ــام  ــی انج ــه راحت ــورمان ب ــاخت کش H5 س

ــردد.  میگ
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ــر  ــی درگی ــاری ویروس ــک بی ــت A ی هپاتی

کننــده کبــد اســت که عامــل آن یــک ویروس 

متعلــق بــه خانــواده پیکورناویریــده مــی 

باشــد. هــر ســاله حــدود 1/4 میلیــون مــورد 

ــه هپاتیــت A در کل جهــان گــزارش  ــا ب ابت

ــعه  ــر توس ــورهای کم ــه کش ــردد ک ــی گ م

ــه و در حــال توســعه ســهم بیشــری از  یافت

 ،C و B ایــن آمــار دارنــد. برخــاف هپاتیــت

عفونــت هپاتیــت A بیــاری مزمــن کبــدی 

ایجــاد منــی کنــد و بــه نــدرت کشــنده اســت، 

ــاد  ــایی ح ــه نارس ــر ب ــد  منج ــی توان ــا م ام

ــاال شــود.  ــر ب ــا مــرگ و می کبــدی، همــراه ب

ویــروس هپاتیــت A از مســیر مدفوعــی-

دهانــی منتقــل می شــود. ایــن انتقــال زمانی 

ــه وســیله  صــورت مــی گیــرد کــه ویــروس ب

غــذا یــا آب آلــوده بــه مدفــوع فــرد بیــار،  

وارد بــدن فــرد ســامل شــود. شــیوع ناشــی از 

ــادر  ــه ن ــز اگرچ ــاب نی ــه فاض ــوده ب آب آل

ــتم آب  ــا سیس ــورهایی ب ــا در کش ــت؛ ام اس

ــس از بحــران هــای  ــا پ رســانی ضعیــف و ی

ــده  ــده ش ــه دی ــیل و زلزل ــر س ــی نظی طبیع

اســت. ایــن ویــروس هــم چنیــن مــی توانــد 

ــد  ــک )مانن ــی نزدی ــاس فیزیک ــق مت از طری

رابطــه جنســی دهانی-مقعــدی( بــا یــک 

ــوع  ــن موض ــود. ای ــل ش ــی منتق ــرد عفون ف

بیشــر در کشــورهایی کــه خطــر عفونــت از 

طریــق غــذا یــا آب کــم اســت، گــزارش شــده 

ــردی  ــر ف ــد ه ــی توان ــتA  م ــت. هپاتی اس

را درگیــر کنــد امــا برخــی افــراد ماننــد: 

ــا  ــق ی ــدگان مــواد مخــدر )تزری مــرف کنن

غیرتزریــق(، بــی خامنانــان، مــردان همجنــس 

ــه در حــال حــارض  ــرادی ک ــرا )MSM(، اف گ

زندانــی هســتند یــا بــه تازگــی زندانــی شــده 

انــد و افــرادی کــه بــه بیــاری مزمــن کبــدی 

 C  یــا هپاتیت B  از جملــه ســیروز، هپاتیــت

مبتــا هســتند، بیشــر در در معــرض خطــر 

ــا ایجــاد عــوارض  ابتــا بــه عفونــت HAV ی

جــدی از عفونــت HAV هســتند. بــه طــور 

ــذا،  ــی غ ــر، ایمن ــی خط ــن آب ب ــی تأمی کل

ــت و  ــنت دس ــتی، شس ــط بهداش ــود رشای بهب

واکســن هپاتیــت A  موثرتریــن راه هــای 

ــا بیــاری هســتند. ــه ب مقابل

ــت  ــرای عفون ــی ب ــع جغرافیای ــر توزی از نظ

را  تــوان ســه ســطح  مــی  ویــروس  ایــن 

متصــور شــد:

1-مناطــق بــا ســطح بــاالی عفونــت یا بســیار 

اندمیک)ماننــد مناطقــی از آفریقــا و آســیا(: 

در ایــن مناطــق اغلــب کــودکان)90%( قبــل 

از 10 ســالگی بــه ویــروس هپاتیــت A آلوده 

ــب  ــه اغل ــی ک ــن ازآنجای ــد؛ بنابرای ــده ان ش

ــه طــور کامــل ایمــن هســتند،  بزرگســاالن ب

وقــوع اپیدمــی متــداول منــی باشــد. 

2-مناطــق بــا ســطح متوســط عفونت)ماننــد 

آمریــکای مرکــزی و جنوبــی، اروپــای رشقی و 

مناطقــی از آســیا(: در ایــن مناطــق عفونــت، 

ــد و  ــی ده ــی رخ من ــل کودک ــب در اوای اغل

کــودکان بــدون مصونیــت بــه بزرگســالی 

مــی رســند. رشایــط بهبــود یافتــه اقتصــادی 

و بهداشــتی، منجــر بــه تجمــع بزرگســاالنی 

ــد و  ــوده نشــده ان ــز آل ــه هرگ ــی شــود ک م

هیــچ مصونیتــی ندارنــد. ایــن حساســیت 

ــر ممکــن اســت  ــروه هــای ســنی باالت در گ

منجــر بــه افزایــش میــزان بیــاری و افزایــش 

احتــال شــیوع در جامعــه گــردد.

3-مناطــق بــا ســطح پاییــن عفونــت )ماننــد 

ایــاالت متحــده آمریــکا و اروپــای غربــی(: از 

آنجایــی کــه ایــن مناطــق از نظــر بهداشــتی 

قــرار  مناســبی  در وضعیــت  اقتصــادی  و 

ــد، وقــوع عفونــت کمــر شــایع اســت؛  دارن

بــا ایــن حــال بیــاری ممکــن اســت در میــان 

هــای  گــروه  در  بزرگســاالن  و  نوجوانــان 

دیــده    MSM و  PWID ماننــد پرخطــر 

شــود. 

ــتان  ــه؛ عربس ــورهای خاورمیان ــان کش در می

ســعودی، ســوریه و ترکیــه شــیوع آنتــی 

بــادی اختصاصــی کمــری دارنــد. در مطالعــه 

ای از عــراق، آنتــی بــادی HAV- IgM در 

میــان اهــدا کننــدگان خــون از بیــن جمعیــت 

ــم  ــوده؛ ه ــد ب ــهری 41 درص ــتایی و ش روس

ــادی  ــی ب ــور آنت ــال 2011 حض ــن در س چنی

هــای HAV-IgG در جمعیــت عــراق حــدود 

ــده اســت.  ــن زده ش %96/4 تخمی
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در  گرفتــه  انجــام  مطالعــات  برخــی  در 

بیــن  آمــاری چشــمگیری  ارتبــاط  ایــران، 

Seroprevalence  و شــهری یــا روســتایی 

ــن در  ــت؛ ای ــده اس ــده نش ــراد دی ــودن اف ب

حالــی اســت کــه در مطالعــه انجــام گرفتــه 

ــازه  ــودکان در ب ــر روی ک ــران ب در شــال ای

درصــد    )2019-2009 ســاله)   10 زمانــی 

روســتایی  نقــاط  در    Seroprevalence

ــه ترتیــب %82.2  بیشــر از نقــاط شــهری) ب

ــی از  ــزارش شــده اســت. در یک و 73.3%( گ

بررســی هــای انجــام شــده، شــیوع هپاتیــت 

A در شــهرهای تهــران، گلســتان و هرمــزگان 

ــت.  ــوده اس ــب 85%، 99% و 96% ب ــه ترتی ب

 3  CASPIAN بــه  موســوم  مطالعــه  در 

ــر  ــا از نظ ــتان ه ــدادی از اس ــران، تع در ای

ریســک شــیوع هپاتیــت A در افــراد 10 تــا 

18 ســال، بررســی شــدند؛ فــارس و کردســتان 

ــزان شــیوع  ــن می ــن اســتان هــا کمری در بی

اســتان  را داشــتند، در حالــی کــه در دو 

ــیوع  ــزان ش ــرین می ــزی بیش ــتان و مرک لرس

گــزارش شــده اســت. قربانــی و همکارانــش 

ایمنــی %97/63  از  در مطالعــه ای دیگــر 

ــرب  ــت A خ ــر هپاتی ــش در براب ــازان ارت رسب

دادنــد. بررســی هــای اپیدمیولوژیــک در 

ــاری نشــان مــی  منطقــه چهارمحــال و بختی

ــک  ــران اندمی ــه در ای ــن منطق ــه ای دهــد ک

HAV اســت. در مطالعــه صــورت گرفتــه 

بــر روی 70 بیــار مبتــا بــه زردی در ســال 

ــه  ــد ک ــخص ش ــه، مش ــن منطق 2010 در ای

ــال،  ــنی 12 س ــن س ــا میانگی ــراد ب 68/8% اف

HAV IgM + بودنــد. هــم چنیــن تعــدادی 

از ایــن مطالعــات عنــوان کــرده انــد کــه 

میــزان حساســیت جامعــه ایــران نســبت 

و  اســت  افزایــش  حــال  در  بیــاری  بــه 

ــت  ــه عفون ــان ب ــش از 65 درصــد نوجوان بی

HAV  حســاس هســتند. ایــن امــر مــی 

ــطح  ــون س ــواردی چ ــر م ــت تاثی ــد تح توان

ــوار، ســطح  بهداشــتی، ســطح معیشــتی خان

ــر زیرســاخت¬های  ــی و تغیی ســواد اجتاع

ــد. ــتایی باش ــهری و روس ش

منابع:
Ghasemian A. Prevalence of hepatitis a  across various countries in the Middle East, Merat S, Rezvan H, Nouraie M, Abolghasemi 
 Jamali R, Amini-Kafiabad S, et al. Seroprevalence and risk factors of hepatitis A virus infection in Iran: a population based study. 
Arch Iran Med 104 -99 :13;2010.
Mostafavi N, Kelishadi R, Kazemi E, Ataei B, Yaran M, Motlagh ME, et al. Comparison of the prevalence and risk factors of 
hepatitis A in 10 to -18year-old adolescents of sixteen Iranian provinces: the CASPIAN-III study. Hepatitis monthly. 



 انکولیتیک ویروس ها؛
انقالبی در درمان سرطان

مهشید دانسوان؛ دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی؛ دانشگاه علوم پزشکی آزاد 

رسطــان، دومیــن علــت اصلــی مــرگ در 

جهــان و تهدیــدی عظیــم بــرای ســامتی 

ــای انســان هــا اســت. اگرچــه درحــال  و بق

حــارض، درمــان هــای از جملــه جراحــی، 

ــد  ــی توان ــی م ــیمی درمان ــی و ش پرتودرمان

ــد؛  ــود بخش ــی را بهب ــاران رسطان ــای بی بق

ــن  ــه ای ــرم پیرفت ــه ف ــان ب ــر مبتای ــا اک ام

ــی  ــا توانای ــد ی ــی دارن ــای اندک ــاری، بق بی

ایــن شــیوه  پرداخــت هزینه هــای بــاالی 

ــی،  ــور کل ــه ط ــد. ب ــی را ندارن ــای درمان ه

اســراتژی هــای موجــود در درمــان رسطــان 

ناقــص اســت و ارائــه روشــهای درمانــی 

جدیــد بــرای درمــان ایــن بیــاری از الزامــات 

جدیــد  هــای  روش  ایــن  بیــن  از  اســت. 

می تــوان بــه اســتفاده از ویــروس هــای ضــد 

اشــاره   )  oncolytic virotherapy(تومــور

منــود. شناســایی ویــروس هــای انکولیتیــک و 

پتانســیل هایشــان، اســراتژی هــای جدیــدی 

را بــرای بهبــود تومورهــای بدخیــم در اختیار 

ــک  ــروس انکولیتی ــت. وی ــرار داده اس ــا ق م

ــط  ــه توس ــر یافت ــی تغیی ــد ویروس ــی توان م

دســت  ویروســی  یــا  ژنتیــک  مهندســی 

ــی در  ــور انتخاب ــه ط ــه ب ــد ک ــورده باش نخ

ســلول هــای رسطانــی تکثیــر شــود و بــدون 

اینکــه بــه ســلول هــای ســامل آســیبی برســاند، 

آن هــا را از بیــن بــربد. انکولیتیــک ویــروس 

هــا از طریــق اتصــال بــه رســپتورهای بیــان 

شــده در ســطح ســلول هــای رسطانــی وارد 

ــی شــوند. ــلول م س

 ،)Oncorine H101( هــا  آدنوویــروس 

 ،)HSV1( ویــروس  ســیمپلکس  هرپــس 

هــا  رتروویــروس  و  ویــروس  کوکســاکی 

پرکاربردتریــن ویــروس هــای انکولیتیــک در 

ــه داروی  ــوند. س ــوب میش ــات محس تحقیق

حــاوی   Oncorine و   RIGVIR، T-VEC

ویــروس هــای انکولیتیــک بــوده و در حــال 

رسطــان  از  برخــی  درمــان  بــرای  حــارض 

ــد  ــای ض ــم ه ــده اند. مکانیس ــد ش ــا تائی ه

انکولیتیــک ویــروس هــا شــامل  رسطــان 

لیــز مســتقیم ســلول هــای رسطانــی، تولیــد 

توکســین، القــای غیرمســتقیم اثــرات جانبــی 

ــور(  ــی توم ــروق خون ــب ع ــه تخری )از جمل

اگرچــه  اســت.  تومورهــا  ایمونوتراپــی  و 

بســیاری از آزمایــش هــای  بالینــی بــر روی 

انکولیتیــک ویــروس هــا، اثــرات درمانــی 

امــا  انــد؛  کــرده  تاییــد  را  هــا  آن  موثــر 

اســتفاده از ایــن شــیوه درمانــی، محدودیــت 

هایــی نیــز به همــراه دارد. کاربــرد این روش  

ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــف ب ــراد مختل در اف

نتایــج  و  اثــرات  متفاوتشــان،  جســمی 

یکســانی نــدارد و امــکان مهــار ویــروس 

ــی  ــتم ایمن ــط سیس ــک توس ــای انکولیتی ه

بــدن افــراد وجــود دارد. ایــن نتایــج بــر ایــن 

موضــوع تاکیــد دارنــد کــه جهــت توســعه ی 

بهــر انکولیتیــک ویــروس هــا، ترکیبــی از 

ــروس و دارو  ــل وی اصــاح ژن، ســاخت حام

درمانــی هدفمنــد بــه منظــور ارتقــا عملکــرد 

23   جهان ویروس ها
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کاربرد ویروس های انکولیتیک 
در درمان سرطان

ــر  ــی مــرگ و می ــل اصل رسطــان یکــی از عل

ــزارش  ــاس گ ــت. براس ــان اس ــطح جه در س

ــان در  ــات رسط ــی تحقیق ــن امللل ــس بی آژان

ســال 2019، هــر ســاله هجــده میلیــون مورد 

ــود  ــی ش ــخیص داده م ــد تش ــان جدی رسط

کــه منجــر بــه مــرگ تقریبــا 10 میلیــون نفــر 

مــی گــردد. اگرچــه در پیشــگیری و تشــخیص 

رسطــان پیرفــت چشــمگیری حاصــل شــده 

اســت، امــا میــزان بــروز و مــرگ و میــر 

ناشــی از آن هنــوز در حــال افزایــش اســت. 

جراحــی،  ماننــد  متــداول،  هــای  درمــان 

ــی،  ــای هورمون ــان ه ــی، درم ــیمی درمان ش

پرتودرمانــی،  یــا  هــای هدفمنــد  درمــان 

پاســخ هــای طوالنــی مــدت محــدودی را 

ــای  ــان ه ــه رسط ــا ب ــاران مبت ــر بی در اک

موفقیــت  دهنــد.  مــی  ارائــه  پیرفتــه 

هــای اخیــر در رویکردهــای ایمونوتراپــی 

ــی  ــت ایمن ــار چــک پوین ــد مه ــور، مانن توم

ــای  ــده ه ــا گیرن ــای T ب ــلول ه )ICB( و س

انقابــی   ،)CAR-T( کایمریــک  ژن  آنتــی 

ــث  ــرده و باع ــاد ک ــان ایج ــان رسط در درم

بهبــود اثربخشــی و گســرش درمــان در ایــن 

ــت.  ــده اس ــاران ش بی

ــب  ــه منظــور تخری ــی ب ــروس های ــراً وی اخی

ــرار  ــه ق ــورد توج ــوری م ــای توم ــلول ه س

ــای  ــروس ه ــوان وی ــه عن ــه ب ــد ک ــه ان گرفت

انکولیتیــک شــناخته مــی شــوند و بــه چنــد 

دلیــل نشــان دهنــده یــک رویکــرد امیــدوار 

ــتند: ــان هس ــان رسط ــده در درم کنن

1- ســلول هــای رسطانــی اغلــب دارای دفــاع 

ضــد ویروســی مختــل شــده انــد کــه آنهــا را 

مســتعد ابتــا بــه عفونــت مــی کنــد.

2- ویــروس هــای طبیعــی را مــی تــوان 

ــه منظــور ایجــاد ویژگــی هــای خــاص در  ب

آن¬هــا از جملــه کاهــش توانایــی در آلــوده 

کــردن ســلول هــای ســامل و همچنیــن توانایی 

انتقــال داروهــا بــه طــور هدفمنــد بــه 

ــت  ــای تقوی ــول ه ــد مولک ــا و تولی توموره

ــرد. ــی ک ــی، مهندس ــتم ایمن ــده سیس کنن

ــای  ــروس ه ــت، وی ــاد عفون ــد از ایج 3- بع

انکولیتیــک مــی تواننــد باعــث مــرگ ســلول 

هــای رسطانــی شــوند و آنتــی ژن هــای 

ــا  ــی ژن ه ــن آنت ــد. ای ــی را آزاد کنن رسطان

مــی تواننــد بــا تحریــک پاســخ هــای ایمنــی، 

در  مانــده  باقــی  تومــوری  هــای  ســلول 

نزدیکــی و یــا بــه طــور بالقــوه در هرجــای 

ــد. ــن بربن ــتجو و از بی ــدن را جس ــر ب دیگ

در  پیرفــت  گذشــته  هــای  دهــه  •در 

مهندســی  و  مولکولــی  شناســی  ویــروس 

ــواع  ــی ان ــعه بالین ــه توس ــر ب ــروس منج وی

ویــروس هــای انکولیتیــک، از جملــه هرپــس 

ــروس، واکســینیا  ــروس، رئووی ســیمپلکس وی

ویــروس، اســتوماتیت وزیکــوالر ویــروس، 

آدنوویــروس، ویــروس بیــاری نیوکاســل، 

ویــروس رسخــک، و خانــواده پیکورناویریــده 

ــت. ــده اس ش

•توجــه ویــژه بــه ویــروس هــای انکولیتیــک 

منجــر بــه تأییــد اولیــن آن هــا بــه نــام 

 ،T-VEC( Talimogene laherparepvec(

آمریــکا  داروی  و  غــذا  ســازمان  توســط 

ــال  ــا در س ــی اروپ ــس داروئ )FDA( و آژان

2015 گردیــد. T-VEC یــک HSV اســت 

ــای  ــلول ه ــی در س ــد انتخاب ــرای رش ــه ب ک

تومــوری اصــاح شــده و ترانــس ژن فاکتــور 

ــی گرانولوســیت-ماکروفاژ  محــرک رشــد کلن

)GM-CSF( را بیــان مــی کنــد. 

•انکولیتیــک ویــروس T-VEC، ســلول هــای 

تومــوری مانومــا را آلــوده کــرده و مــی 

کشــد و ســبب تحریــک سیســتم ایمنــی بــر 

علیــه ســلوا هــای رسطانــی در رستــارس بــدن 

مــی شــود. 

ــروس  ــک پولیووی ــمندان ی ــن دانش •همچنی

مهندســی شــده بــه نــام PVS-RIPO را 

بــه عنــوان یــک انکولیتیــک ویــروس در 

درمــان تومورهــای مغــزی و در بیــاران 

بــا گلیوباســتوما بــه کار بــرده انــد کــه 

قــدرت  افزایــش  در  چشــمگیری  نتایــج 

سیســتم ایمنــی جهــت کاهــش تومورهــا 

مطالعــات  امــروزه  کردنــد.  مشــاهده  را 

 PVS-RIPO بالینــی انکولیتیــک ویــروس

ــا بــدون داروی شــیمی  ــا و ی در همراهــی ب

ــاز  ــی lomustine )Gleostine®( در ف درمان

2 مطالعــات بالینــی در دســت انجــام اســت. 

مرجان نوری گرجی؛ کارشناسی ارشد ژنتیک؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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عوارض جانبی:
ــروس  ــوع وی ــه ن ــته ب ــت بس ــن اس ــان ممک ــوع درم ــن ن •ای

همچنیــن  و  رسطــان،  نــوع  مــکان،  هــدف،  انکولیتیــک، 

وضعیــت کلــی ســامت بیــار عــوارض جانبــی متفاوتــی 

ــروس  ــوه وی ــی بالق ــل توانای ــه دلی ــن ب ــد. همچنی ــان ده نش

هــا در آلــوده ســازی ســلول هــای ســامل و همچنیــن تحریــک 

فعالیــت کلــی سیســتم ایمنــی، ممکــن اســت ویــروس هــای 

ــای  ــلول ه ــه س ــی ب ــتم ایمن ــه سیس ــث حمل ــک باع انکولیتی

ســامل شــوند و اســتفاده از آنهــا ممکــن اســت خطــر عفونــت 

را بــه همــراه داشــته باشــد. در حــال حــارض عــوارض جانبــی 

شــایع تاییــد شــده مرتبــط بــا ویــروس انکولیتیــک شــامل: لرز، 

خســتگی، عائــم شــبیه آنفلوآنــزا، درد در محــل تزریــق، حالت 

تهــوع، و تــب مــی باشــد. لــذا توصیــه مــی شــود بیــاران بــا 

پزشــکان خــود مشــورت کننــد تــا درک بهــر و کامــل تــری از 

خطــرات احتالــی و عــوارض جانبــی مرتبــط بــا ویــروس هــای 

ــک داشــته باشــند. انکولیتی

چشم انداز آینده:

•ظهــور تکنیــک هــای پیرفتــه بیولــوژی مولکولــی ایــن 

امــکان را ایجــاد کــرد تــا بتوانیــم بــا روش هایــی ماننــد: 

)الــف( انتخــاب رســپتورهای ورودی کــه بــه میــزان زیــادی بــر 

ســطح ســلول هــای تومــوری بیــان مــی شــوند، )ب( افزایــش 

ایمنــی بــا محــدود کــردن تکثیــر و )ج( وارد کــردن ترانــس ژن 

هــای درمانــی خــاص، کارایــی ویــروس درمانــی انکولیتیــک را 

افزایــش دهیــم. بــا ایــن حــال جهــت تأییــد اثربخشــی ویــروس 

درمانــی، مطالعــات بالینــی بیشــری مــورد نیــاز اســت. 

منابع:

https://jitc. ; 9-0238-016-s40257/10.1007/https://link.springer.com/article

 53/1/4/bmj.com/content



مروری بر واکسن های پیشگیری کننده و درمانی 
 )HPV(ویروس پاپیلومای انسانی

ارغوان زبردست؛ دانشجوی دکری تخصصی ویروس شناسی؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیشــگیرانه  هــای  واکســن  اول:  بخــش 

 ) پروفیاکتیــک (

• ویــروس پاپیلومــای انســانی )HPV( عامــل 

ــی  ــای اپیتلیال ــون ه ــیعی از لزی ــف وس طی

تایــپ  بیــش از 100  تاکنــون  می¬باشــد. 

ــرروس شناســایی شــده  ــن وی ــاوت از ای متف

ــس  ــج جن ــپ هــا در پن ــن تای ــه ای اســت؛ ک

آلفــا، بتــا،  گامــا، مــو و نــو قــرار مــی گیرنــد. 

ــا عامــل  ــا و بت ــس آلف ــان دو جن ــن می در ای

بیــش از ۹۰ درصــد مــوارد آلودگــی بــه ایــن 

ویــروس هســتند و ســه جنــس دیگــر درصــد 

ــه خــود اختصــاص داده  ــای کمــری را ب ابت

انــد.

• بتــا پاپیلوماویــروس هــا اغلــب فلــور نرمال 

امــا در بیــاران مبتــا  پوســت هســتند، 

ــه  ــا ب ــا مبت ــی و ی ــتم ایمن ــص سیس ــه نق ب

 ،)EV( اپیدرمودیســپازیا وروســی فورمیــس

مــی تواننــد عامــل ایجــاد رسطــان هــای 

غیــر مانومایــی باشــند. درحالیکــه آلفــا 

پاپیلوماویــروس هــا بــه دو گــروه کــم خطــر 

) Low risk( و پرخطر )High risk( تقسیم 

مــی شــوند. HPVهــای کــم خطــر هاننــد 

ــل هــای  ــاد زگی ــل ایج HPV11 و HPV6 عام

ــی  ــداد اندک ــا تع ــه تنه ــی هســتند ک معمول

از آن هــا باعــث ایجــاد رسطــان مــی شــوند، 

ــی  ــز م ــر نی ــای پرخط ــروه HPV ه و در گ

 HPV16 تــوان بــه شــایع تریــن آن هــا یعنــی

ــل  ــه HPV16 عام ــود ؛ ک ــاره من و HPV18 اش

بیــش از ۵۰ درصــد از رسطــان هــای دهانــه 

ــن  ــد. ای ــی باش ــرس( م ــکال کن ــم )رسوی رح

ــاد  ــل ایج ــد عام ــی توانن ــن م ــروه همچنی گ

رسطــان هــای آنــال، واژینــال و حنجــره نیــز 

باشــند.

ــان  ــن رسط ــم چهارمی ــه رح ــان دهان • رسط

رایــج و عامــل مــرگ و میــر در زنــان در 

ــت. ــان اس ــطح جه س

• براســاس آمارهــای آژانــس بیــن املللــی 

تحقیقــات رسطــان )IARC(، در ســال ۲۰۲۰، 

تعــداد مــوارد جهانــی تشــخیص رسطــان 

ــن زده  ــورد تخمی ــم ۶۰۴.۰۰۰ م ــه رح دهان

شــده اســت؛ کــه از ایــن میــان ۳۴۲.۰۰۰ 

نفــر در اثــر ایــن رسطــان فــوت کــرده انــد.  

هــر ســاله در آمریــکا، نزدیــک بــه ۲۰۰ هــزار 

ــی  ــش رسطان ــات پی ــخیص ضایع ــا تش زن ب

ــه ۱۱  ــد ک ــی کنن ــه م ــم مراجع ــه رح دهان

هــزار مــورد از ایــن رسطــان هــا در اثــر ابتــا 

ــد. ــه HPV ایجــاد شــده ان ب

ــن  ــان واکس ــن رسط ــگیری از ای ــرای پیش • ب

در  )پروفیاکتیــک(  پیشــگیرانه  هــای 

دســرس هســتند کــه از دســته واکســن هــای 

ریکامبیننــت محســوب مــی شــوند.

ــا  ــک کپســید ب ــروس از ی ــن وی • ســاختار ای

ــت  ــارن بیس ــر دارای تق ــر ۵۵-۵۰ نانوم قط

ــی کپســید آن  ــن هــای اصل وجهــی و پروتئی

L1 و L2 تشــکیل شــده اســت. پروتئیــن 

L1 کپســید HPV توانایــی رسهــم بنــدی 

خــود بــه خــودی )Self-assembly( ، کــه 

مــی توانــد بــه خــودی خــود یــک ذره شــبه 

دارد.  دهــد،  شــکل  را   )VLP( ویروســی 

ایــن VLPهــا کــه واکســن پروفیاکتیــک 

HPV بــر همیــن اســاس طراحــی شــده 

انــد، غیرعفونــی و غیرانکوژنیــک هســتند و 

ــه ســوش  ــدن را علی ــی ب ــتم ایمن ــا سیس تنه

ــازند. ــی س ــیار م ــروس هوش ــی وی وحش
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و   )Gardasil( گارداســیل  آن  شــده  تاییــد  واکســن  دو   •

گارداســیل  واکســن  دارنــد.   نــام   )Cervarix( رسواریکــس 

ــی  ــوع ۴ ظرفیت ــده و دو ن ــاخته ش ــت Merck س ــط رشک توس

بــه  نــوع ۴ ظرفیتــی آن VLP مربــوط  و ۹ ظرفیتــی دارد. 

HPV هــای ۶ و ۱۱ و ۱۶ و ۱۸ را دارا مــی باشــد و نــوع 

۹ ظرفیتــی آن HPV هــای ۶ و ۱۱ و ۱۶ و ۱۸ و ۴۵ و ۳۳ 

و ۳۱ و ۵۸ و ۵۲ را پوشــش مــی دهــد. در ایــن واکســن از 

ــه  ۲۲۵ میکروگــرم آلومینیــوم هیدروکســی فســفات ســولفات ب

ــن  ــه واکس ــت. در حالیک ــده اس ــتفاده ش ــت اس ــوان ادجوان عن

رسواریکــس توســط رشکــت GlaxoSmithkline ســاخته شــده 

و یــک نــوع دو ظرفیتــی دارد کــه تایــپ هــای پرخطــر ۱۶ و ۱۸ 

را دارا مــی باشــد. در ایــن واکســن از 500 میکروگــرم آلومینیــوم 

 A هیدروکســید و ۵۰ میکروگــرم ترکیبــات مونوفســفریل لیپیــد

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــت اس ــوان ادجوان ــه عن ب

• مطالعــات نشــان داده انــد VLPهــای ایــن ویــروس مــی 

تواننــد پاســخ ایمنــی هومــورال را ۱۰۰-۱۰ برابــر بیشــر از 

عفونــت طبیعــی برانگیزنــد. البتــه نکتــه مهــم در زمینــه ایمنــی 

زایــی موفــق در مــورد پاپیلوماویــروس هــای انســانی ایــن 

اســت کــه واکســن بایــد قبــل از برخــورد فــرد بــا ســوش وحشــی 

ویــروس دریافــت شــود،  چــرا کــه ایــن ویــروس پــس از ورود بــه 

ــاک منــی گــردد. ــدن پ ــدن مخفــی شــده و هیچــگاه از ب ب

• ســن و جنســیت نیــز از عوامــل موثــر بــر میــزان پاســخ ایمنــی 

بــه واکســن و مانــدگاری آن هســتند. بطوریکــه ایمــن ســازی بــا 

ــر پاســخ قــوی  ــن ت واکســن هــای پروفیاکتیــک در ســنین پایی

تــر و ماندگارتــری را نســبت بــه ایمــن ســازی در ســنین باالتــر 

ایجــاد مــی کنــد؛ همچنیــن تیــر آنتــی بــادی در مــردان کمــی 

باالتــر از زنــان گــزارش شــده اســت.

ــادی بــرای  • اگرچــه هنــوز تیــر دقیــق و مشــخصی از آنتــی ب

ایــن  مــورد  در   )Protection( محافظــت  مفهــوم  تعریــف 

واکســن تعییــن نشــده اســت، امــا تحقیقــات نشــان داده انــد 

ــر ۳ دوز  ــق حداک ــس از تزری ــبی پ ــک protection نس ــه ی ک

ــی  ــاد م ــدن ایج ــی در ب ــا ۴ ظرفیت ــی و ی ــن ۲ ظرفیت از واکس

گــردد کــه طــول مــدت زمــان مانــدگاری ایــن محافظــت هنــوز 

مشــخص نشــده اســت. بــا ایــن حــال ســازمان بهداشــت جهانــی 

)WHO( تزریــق دو دوز از ایــن واکســن را بــرای گــروه ســنی 

ــی زا دانســته اســت. ۱۴-۹ ســال بســیار ایمن

ــل  ــی قاب ــوارض جانب ــنت ع ــی نداش ــن؛ یعن ــودن واکس • Safe ب

توجــه، نیــز در مطالعــات مختلــف مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه 

ــر روی ۳۰۰ هــزار  ــک بررســی ب ــال در ی ــوان مث ــه عن اســت. ب

ــه  ــوئد ک ــارک و س ــال در دامن ــنی ۱۷-۱۰ س ــج س ــا رن ــم ب خان

ــچ  ــد، هی واکســن پروفیاکتیــک HPV را دریافــت منــوده بودن

بــر عــوارض جانبــی همچــون اختــاالت  شــواهدی مبنــی 

ــد. ــزارش نش ــی گ ــای عروق ــایی ه ــی، و نارس ــون، عصب اتوایمی

هــدف  بــا   HPV پروفیاکتیــک  هــای  واکســن  امــروزه   •

پیشــگیری از ابتــا بــه رسطــان هــای پاپیلومایــی شــایع و عامــل 

مــرگ و میــر در رسارس جهــان در دســرس هســتند.

 )UNICEF( برنامــه اســراتژیک صنــدوق کــودکان ملل متحــد •

در ســال هــای ۲۰۱۸ تــا ۲۰۲۱، بــر ایــن اســاس اســت کــه 

 HPV ــروس ــه وی ــیون علی ــور واکسیناس ــرای ۲۴ کش ــل ب حداق

ــه برنامــه ایمــن ســازی آن هــا اضافــه گــردد. ب

•  اگــر بــه هــر دلیلــی افــراد موفــق بــه دریافــت واکســن هــای 

پروفیاکتیــک نشــده باشــند و یــا تزریــق آن را پــس از برقــراری 

رابطــه جنســی انجــام داده باشــند و درنتیجــه واکســن نتوانــد 

ایمنــی الزم را علیــه ســوش وحشــی ویــروس ایجــاد منایــد؛ 

واکســن هــای تراپیوتیــک )درمانــی( وارد عمــل خواهنــد شــد. 

جزئیــات ایــن نــوع واکســن هــا و مکانیســم عمــل آن هــا را در 

ــم  ــه رشح خواهی ــن نری ــی ای ــای آت بخــش دوم در شــاره ه

داد...
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