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ویروس زیکا

تشخیص، درمان و واکسن

هایماريبکارشناس ارشد مبارزه با،ابراهیم صادقیلر

چکیده

وضـعیتی  ، براي بهداشت عمـومی جهـانی   در آمریکاي جنوبی و مرکزينواحی کارائیببرعالوه،زیکاویروساپیدمی انفجاري فعلی
توسعه تشخیص بهتر و درمان بالقوه و واکسن ویـروس  بر سرهاي موجود درباره چالشمسائلی ینجاادر . کرده استایجاديراضطرا

.نماییمیمبررسی رازیکا

مقدمه

، بهداشـت  کارائیـب اطـراف دریـاي  طـور در نـواحی  جنوبی و مرکزي و همـین در آمریکايZIKAاپیدمی انفجاري کنونی ویروس 
مـیالدي در جنگـل زیکـا در کشـور     1947در سال ابتداZIKVویروس .ساخته استبحرانی تبدیل وضعیتیبه راعمومی جهانی

هاي و موجب آلودگیبین حشرات و پستانداران در گردش بوده،هاعمدتاً در جنگلویروس ینا،از زمان کشف. اوگاندا شناسایی شد
نـژاد ؛آفریقایی و آسیایی اسـت داراي دو خانواده ZIKVویروس .گشته استآسیا و آفریقاپراکنده و محدود ژنتیکی، بین ساکنین 

فرانسهتا منطقه پلینزيو سپسشایع کرد اپیدمیصورتبهرا بیماريمیالدي در جزیره یاپ میکرونزي2007آسیایی آن در سال 
. موجب شیوع گسترده این بیماري گشـت میالدي 2014و 2013هاي و دیگر نواحی اقیانوس آرام جنوبی گسترش یافت و در سال

روانـه را نفـر میلیـون  5/1، بـالغ بـر   آمریکا رسید و تنها در همین سال، در برزیلمیالدي این ویروس به 2015ر سال دبدنبال آن 
.بیمارستان کرد

از قبیـل ویـروس تـب زرد    هـا یـده ویربسیاري از فـالوي . تعلق داردیدهویرفالوياز خانواده ویروسفالويبه جنس ZIKVویروس 
)YFV( ، ویروس دانگ)DENV( آنسفالیت ژاپنی ،)JEV( ویروس نیل غربی ،)WNV(    و ویروس آنسـفالیت منتقلـه از راه کنـه
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)TBEV (از نـوع داراي یک رشته مثبت ژنـوم هایدهویرفالوي.ایجاد کنندهاي مرگباريتوانند بیماريیمRNA   هسـتند کـه در
و ) و پوشـش غشـاء یـا اولیـه  کپسید، غشاء (، سه پروتئین ساختاري یعنی RNAاین ژنوم ویروسی . تید داردلئوهزار نوک11حدود 

نیـز  ZIKVویـروس  . کنـد یمـ کـد  را) NS5و NS1 ،NS2A ،NS2B ،NS34A ،NS4B(سـاختاري  هفـت پـروتئین غیر  
قل تمن) آادس(هاي حشرات ، توسط گونهکه یک آلفاویروس در حال ظهور استو ویروس چکونگونیا)YFV( ،)DENV(همچون 

.ت از طریق روابط جنسی نیز انتقال یابدمکن اسمZIKVویروس دهند که همچنین مطالعات اخیر نشان می. گرددمی

بیماري

ضـعیف  افرادي کـه داراي سیسـتم ایمنـی   . باشندناي هیچ نشانهداراي ، ZIKVویروس درصد مبتالیان به80ممکن است بیش از 
. قـرار گیرنـد  شـدید توانند در معرض ابتال به ایـن بیمـاري   میاز سایرینتر، بیشZIKVویروس در صورت آلوده شدن به باشندیم

حـالی، درد چشـم، ورم ملتحمـه، تحریکـات پوسـتی، دردهـاي       ، عبارت از تب، بیZIKVویروس ابتال بههاي عالئم بیماري و نشانه
یـروس چیکونگونیـا   یـا و ) DENV(در صورت ابتال به هایی است که بسیاري از این عالئم مشابه نشانه. عضالنی و درد مفاصل است

. شـوند یکدیگر ایجاد مـی متعاقبو اغلب بودهها داراي نواحی جغرافیایی و بردارهاي مشترك با یکدیگر این بیماريگردد؛ایجاد می
یـروس توسط ودر موارد شدید، آلودگی . کندهاي ویروسی را مشکل میها، تشخیص بالینی و تمایز بین این آلودگیاین تشابه نشانه

ZIKVاست که در ایمنیخودبیماريیکباره سندرم گیلنباره همراه است،م گیلنچیکوگونیا با سندریروسدر وتر و به میزان کم
نماید و منجر بـه ضـعف عضـالنی و فلـج     ها را دچار آسیب میآنیلینپوشش مو کردهآن سیستم ایمنی به اعصاب محیطی حمله 

مـیالدي،  2015تـا  2014از سـال  گـزارش شـده در برزیـل و کلمبیـا اسـت؛     ارتبـاط بـا میکروسـفالی    تر درنگرانی بیشـ .گرددمی
بـوده  ZIKVویـروس  ظهوربا مصادف،از نظر فضایی و زمانیاین افزایش . برابر افزایش یافته است20تقریبیطوربهمیکروانسفالی 

ابتال بهارتباط بین. که با کوچک بودن غیرعادي اندازه سر نوزادان همراه استبودهيمیکروسفالی یک اختالل عصبی مادرزاد.است
ه علـت و معلـولی قطعـی بـاقی     اپیدمیولوژیک است، گرچـه یـک رابطـ   و میکروسفالی، مبتنی بر شواهد و مطالعاتZIKVویروس 

دوره . تجربی، نشـان داده شـوند  که باید از طریق کنترل موارد دیگر و مطالعات اپیدمیولوژیک گروهی، تقویت شده و از نظر ماند می
زایـی ویروسـی و   هـاي بیمـاري  براي مطالعه جنبـه هاي حیوانیاستفاده از مدل. مشخص گرددیخوببهباید ZIKVویروس بیماري 

.ضروري استدرمان بیماري، کمک به ایجاد واکسن و

ویروستشخیص

:وجود داردZIKVویروس روش تشخیص نوعدو

یتشخیص ویروس یا اجزاء ویروس-1

RT-PCR،براي تشخیص به ترتیبایمنواسی و جداسازي ویروسRNAخصوصـاً (هـاي ویروسـی،   ، پـروتئین ویروس(NS1 و
بیمـار  نمونـه  دردربـاره پشـه ناقـل و هـم بـراي تشـخیص      مشـاهده و تحقیـق   ها هم بـراي  این روش. اندیافتهتوسعه ویروس زنده 
.از اهمیت زیادي برخوردار است،حساسیت و ویژگی خودبه دلیلRT-PCR، آزمایش هاآندر میان . گیرندیمقرار مورداستفاده
مستلزم بکارگیري تجهیزات آزمایشـگاهی بیشـتري  اما،طالیی باقی مانده استاستاندارد عنوان بهکه جداسازي ویروس با وجود این
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هـاي بانـک خـون و    خـون، نمونـه  اهداکننـدگان درصد مبتالیان فاقد عالمت هستند، 80بیش از ازآنجاکه. استبراي کشت سلول
.مورد آزمایش قرار گیرندیا آلوده بودن توسط آنZIKVویروس هاي پیوندي باید از نظر ابتال به ارگان

:باديیآنتجستجوي -2

محدودیت اصلی سنجش سرولوژي فعلی، . استZIKVویروس باآلودگییقاز طریجادشدهاي هامبتنی بر ردیابی پادتناین روش
جملـه نمویـروس،  نـوع فـالوي  10انـد، بـراي مثـال   مشتق شـده هایروسوفالويهايکه از عفونتاستهایی واکنش متقاطع پادتن

توانـد بـا آزمـایش    ویـروس تنهـا مـی   فالويبا گونه خاصی از آلودگی اغلب در مناطق بومی،. اندشده، در برزیل پیداZIKVویروس 
محـدودیت اسـت، واکنشگرهاي مرجـع مشخص گردد که انجام این آزمایش نیازمند کارکنان ماهر آزمایشگاه وویروسسازيیخنث

توانـد در افـرادي کـه دچـار     نیز میسازيیخنثحتی ،در بسیاري موارد.زمان الزم داردحداقل یک هفتهجود دارد ووآزمایشگاهی
براي تشخیص بیمـار، بلکـه بـراي بررسـی     تنهانهبنابراین ،موجب واکنش متقاطع گردداندویروس بودهفالويباهاي متعددآلودگی

هـایی  تشـخیص پـادتن  اسـاس برسنجش سرولوژي فعلـی،  .استیازموردنویروس شیوع سرمی، یک آزمایش سرولوژي خاص فالوي
سـاختاري  هاي غیربا پروتئینکنندهمقابلههاي پادتن. را برعهده دارندهاویریدههاي ساختاري فالوياست که نقش مقابله با پروتئین

بر پـروتئین  مبتنیقبالً گزارش شده بود که یک روش ایمونواسی . اندبراي سنجش سرولوژیک، بررسی نشدهسیستماتیکصورتبه
WNV NS5الف(تواند می (هايبین آلودگیMNV وDENV و)(ویروسـی  بین واکسیناسـیون فـالوي  ) بYFV وJEV ( و
بتوانـد بـراي   NS5این در صورتی قابل تشخیص خواهد بود کـه ایمونواسـی مبتنـی بـر     . تمایز قائل گرددWNVآلودگی طبیعی 

.قرار گیردمورداستفاده، هایروسوو دیگر فالويZIKVویروس تشخیص 

درمان

دنبـال  تواند روش میدو ZIKVیروسضدودرمانبراي توسعه. ید نشده استالینی براي انواع فالوي ویروس تأیاخیراً هیچ درمان ب
:گردد

ویروس ناشی ازهايیماريببراي معالجه بالقوه اولین روش :روش اولZIKVکه يترکیبات بالینی موجوداین است که
دیگـري  نوظهورهاي این روش براي ویروس. کار گیرنداند را با هدف دیگري بساخته شدهبیماري دیگري عالئمقبالً براي 

نشـان  یروسـی ضدوهـاي  برخی از ترکیبات با هدفمندي جدید، در کشت سلولی، فعالیـت . نظیر ابوال نیز به کار رفته است
هـا  بازدارنـده کـه یزمـان . اجـرا گـردد  ZIKVویـروس  گري مشابهی بـراي  باید عملیات غربال). ً ویروس ابوالمثال(اند داده

کـه بتوانـد در اختیـار بیمـاران قـرار گیـرد،       ZIKVیروسضـدو یرتـأث با ازیموردنترکیب شناسایی شدند، بررسی غلظت 
.در دسترس هستندیشده، اطالعات فارماکوکینتیک انسانوالً براي این داروهاي بالینی تأییدمعم. ضروري خواهد بود

ویـروس  هاي واجد شرایط عفونـت  توسعه بازدارنده،دومین روش:روش دومZIKV  آلـودگی  هـم  . هـا اسـت  آنو تکـرار
مورداسـتفاده هـا  براي شناسایی بازدارندهتوانند میهاي ترکیبات شیمیایی، از بانکآنهاي آنزیمیسنجشهم ویروسی و 
با کمال تعجب، تنهـا کمپـین   . به کار گرفته شدندDENVداروي گسترده براي کشف طوربه،هایشآزمااین . قرار گیرند

کـه یدرحـال ،ها دست یافته استبه بازدارنده، هاموجود در بافتویروسگري مبتنی بر عفونت، با روش کاهش تعداد غربال
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دسـت نیافتـه   بـدن  داخـل  یروسیضدوفعالیت هاي ویروسی به هیچ ترکیبی در ي مبتنی بر آنزیمتالش در جهت غربالگر
یروسضـدو نوکلئوتیـد، پتانسـیل زیـادي بـراي توسـعه      یـا  نوکلئوزیـد يهـا مهارکنندهبا توجه به فضاي شیمیایی، . است

DENVاز کشف داروي آمدهدستبهتجربه . اندایجاد کردهDENVویروس تواند براي میZIKV قرار مورداستفادهنیز
باید جانب احتیاط را نگه داشت زیرا ایـن  ZIKVویروس با DENVیروسیضدوبین تجربه مقایسهدر حالبا اینگیرد،

اختالفـات بـالقوه کـه بایـد     (هاي زیادي دارنـد  با یکدیگر تفاوتشناسییستزنظر ژنتیکی متفاوتند و از نظر ازهایروسو
هـاي درمـانی نیـز بـراي     هاي کوچک مولکـولی، پـادتن  عالوه بر بازدارنده). شناسایی گردند نیز به قدرت خود باقی هستند

افـزایش  براي بـه حـداقل رسـاندن اثـرات جـانبی بـالقوه      حالینباایابند،توانند توسعه میZIKVویروس معالجه عفونت 
یروسضـدو براي توسعه بـالینی  تصورقابلهاي یکی از چالش. ها در جهت درمان باید با دقت انتخاب شوندبیماري، پادتن

ZIKVویروس در طول توسعه بالینی درمان این چالش.، ریسک بسیار باالي جمعیت زنان باردار بیمار استZIKV  بـه ،
.احتیاط مضاعف و زمان نیاز دارد

هاواکسن

:دنمجاز وجود داريهاواکسن، هایروسوفالوي ناشی ازدر حال حاضر براي چهار بیماري

)شدهزنده ضعیف(YFV-الف

)غیرفعال(TBEV-ب

)شدههر دو نوع غیرفعال و ضعیف(JEV-پ

)شدهشیمیایی زنده ضعیفنوترکیب (DENV-ت

واکسـن  است که هر دو تصورقابلموضوعاین. موجود استهایروسوهاي فالوي اي در زمینه توسعه واکسنبنابراین تجربه گسترده
هـاي جـذاب دیگـر شـامل     یکـی از روش . به کـار گرفتـه شـوند   ZIKVویروس شده بتوانند در مورد ویروس غیرفعال و زنده ضعیف

بـوده و یـا   ZIKVویـروس  هاي ساختاري ها شامل پروتئینکه همه اینهاي واکسن استفرمپلتویروسیناقلو DNAواحد، زیر
هـاي  همـه روش ،فعلـی ضـرورت بهبا توجه . ها، مزایا و معایب خود را دارا هستندانواع واکسنهر یک از . هستندهاآندهندهانتقال

واحد ستفاده از یک واکسن زیراهستند، براي مثالمؤثربه دنبال راهی براي تسریع در دسترسی به واکسن زمانهمطوربهذکرشده
واحـد،  احتماالً ایـن واکسـن زیر  حالینبااباشد،تریمناتواند شده، میمقایسه با واکسن ویروس زنده ضعیفبراي آزمایش بالینی، در 

توانـد  شـده مـی  مقابل، یک واکسن ویروس زنده ضـعیف در قرار گیرد،مورداستفادهدفعاتبهباید تحریک ایمنی حفاظتی بدنبراي 
را ایجـاد  مـدتی یطـوالن تر خواهد بود و حفاظت قويپاسخ ایمنی به آنتر وو استخراج آن سریعقرار گیردمورداستفادهیکبار تنها

کـه واکسـن   با توجه به منابع کافی، تخمـین ایـن  . بستگی داردموردنظرجدول توسعه واکسن، اغلب به طبیعت واکسن . خواهد کرد
بیمـاري  یرتـأث . در دسـترس قـرار گیـرد، منطقـی اسـت     میالدي2017بتواند براي ارزیابی بالینی در سال ZIKVویروس انتخابی 
الزم است کـه  . دهدار میقریرتأثاین ویروس امنیت و اقتصاد جهانی را تحت. ر از سالمت عمومی استفراتZIKVویروس واگیردار 
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تالشی هماهنگ نمـوده، بـه توسـعه    ال بردن کارایی مطالعه این ویروسهاي مالی درباره باو سازماندولت، مراکز دانشگاهی، صنعت
.و گسترش این ویروس بالقوه مرگبار را متوقف نماینداقداماتی در زمینه رویارویی با آن بپردازند
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