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 نامه علمي

 ياد نو پديد عفونت  اين  از ما مي توانيم كه  درسي  NIPAH ويروس 

 بگيريم 
 

  *مرداني مسعود دكتر
 

عوامل  ضد   ساخت   در توجه   قابل  پيشرفت  عليرغم 
ميكربي، واكسن ها و طب پيشگيري در حال حاضر                
عفونت ها عامل عمده مرگ و مير در جوامع بشري                  

در سال هاي  اخير متخصصين         ). ٥(مي شوند   محسوب 
 فونت ها روبــرو شده اند  عا ظهور تـازه   ب  بيماريهاي عفوني  

 diseases infectious Emergingعنـوان    كه  آنها را تحت   
 از نو پديد مي توان       عفونت هاي   دسته  از .ناميده اند

 از مي تواند درسي  مقاله   اين  كه   نام  بردNipah ويروس   

 .باشد عفوني  بيماريهاي  درعلم  نو عفونتي  ظهور در طب 

 مالزي  در ميالدي  ١٩٩٨سال    سپتامبر در فاجعه 

پرورش   كار در كه   شخصي   به طوري كه     افتاد اتفاق 
تب   دچار ناگهاني  به صورت   مي كرد   فعاليت    خوك ها  

دچار اختالل  هشياري     مي رسيد به نظر  گرديد، سر درد  و
روز  دو وي . عارض  گرديد  تشنج  بالفاصله    و باشد شده 
دانشگاه   ويژه  بيمارستان       مراقبت هاي  بخش  در بعد

در حالت    بستري  در هنگام     گرديد و  بستري  كواالالمپور
تابلوي  . بود وتري  و بدون  رفلكس هاي       كامل  اغماي 

و  تاكيكاردي  با همراه  انسفاليت  شبيه  يك    كلينيكي 
درمان هاي    و اقدامات  علي رغم   بيمار .بود تانسيون هيپر

 ).١(نمود   ، فوت  بيماري ششم  روز در مراقبتي 

و  تائيد گرديد  اتوپسي  توسط انسفاليت     تشخيص 
 ژاپني   انسفاليت  را بيماري  عامل 

(Japanese Encephalitis)عفونت  يك  كه   ذكر نمودند 
 جنوب   در    باراني  فصول  در كه    است  ويروس    فالوي 

 همان سال     دسامبر انتهاي   تا. مي شود ديده    شرقي  آسيا   
 و تا  را پيدا نمودند   بيماري    مشابه    تابلوي  كشاورز سيزده 

پايتخت   خارج  كيلومتري  ٦٠به     سال،  بيماري   پايان 
اين   صحت  در ما لزيائي   محققين  اگر چه   . يافت گسترش 
وزارت   مسئوالن  و مقامات  ولي  داشتند شك پديده    

كه   ژاپني  انسفاليت  تيپيك  اپيدمي    يك  بهداشت آن را    
كه  آنجايي  از  . دانستند مي دهد، رخ    باراني  در فصول  
خوك ها  و مي يابد انتقال  مگس  توسط   ژاپني   انسفاليت   

 اپيدمي  اين  مديريت كنترل  دارند را   ذخيره  نقش  ميزبان   

 .بود مسئوالن  دوش  بر بار سنگيني 

 در هفته  هر انسفاليت   جديد موارد             از آنجا كه   

شامل  بهداشتي    اقدامات      مي شد  گزارش  انسان ها
 بهداشت  مسائل  رعايت  حشره كش ها،    از  استفاده 

و واكسيناسيون    آلوده  روستائي  مناطق  تخليه   ،  عمومي
انسفاليت   عليه  بر خطر معرض  در انسان  ٠٠٠/١٠٠د  حدو

وسيع   كشتن  به    تدبير ديگر اقدام       .گرديد ژاپني  انجام  
كه  به طريقي   بود مالزي  توسط ارتش   منطقه  در خوك ها

 .مي كردند خوك  را نابود   ٣٥٠٠٠روزانه    متوسط  به طور 
موارد  بروز و كنترل  در تأثير با كمترين   اين  اقدامات  

 ميليون   ١/١به طوري كه حدوداً     . جديد بيماري  همراه  بود   
 درمحاصره  مزارع  پرورش  خوك و  نابود گرديد خوك  

 گوشت  فروش  بازار كه  به طريقي   بودند نظامي  نيروهاي 

درآمد ساالنه به     دالر ميليون   ٦٧٠با برآورد     خوك 
 ١٩٩٩سال   ماه  مارس     پايان   در  .شد كشيده     تعطيلي 

١ 



 NIPAH         ويروس 

 

 عفوني  انسفاليت حاد تابلوي  با  بيمار ١٠٥مجموع   ميالدي 

 سالم  جان  بيماري  اين  از  بيمار١٦٠چه   اگر  فوت  كردند

  دچار   درصد آنها  ١اما  %) ٤٠و مير    مرگ ( بردند بدر

 بيش  از  عاقبت  چه اين   اگر.  باقيمانده  گرديدند  عوارض 

نمودند  اقرار مات  بهداشتي  مقا ولي  اندازه  مالل آور نبود  
 عامل  حقيقت  در كه  با يك  بيماري روبرو هستند كه  آنها

آنها همچنين متوجه    . است  شناخته  نشده     كننده اش  ايجاد
 ژاپني   انسفاليت  ويروس  اين  انسفاليت  توسط   كه  شدند 

كهويروس  جديدي است      عامل  بيماري   نشده  و  ايجاد  
Nipah     اين  ويروس     بار اولين  براي    شد، چون    خوانده 

 يك  نخاع مايع مالزي  از   در    Sungai Nipahروستاي  از  

 .گرديد جدا بيمار انسفاليتي 

پاراميكسوويروس   خانواده  ازNipah             ويروس   
و   ، سرخك  اوريون ويروس هاي  خانواده  در اين   است  كه  

جديد  عضو. دارد وجود ل نيوكاس بيماري   و پاراآنفلونزا
 استراليا شمال در   ١٩٩٤سال    در كه  ويروس ها دسته  اين 

. شد  ناميده  (Hendra virus) هندرا   ويروس  شد كشف 
پا در آمدند    پنوموني  از  از  اسب  مسابقه    ١٤زمان    آن  در

سواري   اسب  معلم  يك    و يك  كارگر اصطبل    همزمان 
 انجام  حيوانات  روي  آتوپسي كه  با پاتولوژيستي   همراه 

اين  به  مبتال نفر سه  از نفر دو كه  شدند بيمار   مي داد
 ).٢،٤(در گذشتند   بيماري

و  اخيراً  شناسائي    Nipah ويروس  ژنوم                رديف 
ژنوم   اين  شده  مشخص   كه  است  شده    دسته بندي   

 ،F،G،Mدارد، ژنهاي   هند را ويروس  با  مشابهت  فراواني  
V ،P،C،N يكسان    درصد با هم    ٨٢حدوداً   عامل   دو  هر

مشابه   هم  با درصد ٩٢نيز   پروتئيني  و ساختمان   هستند
  .است 

 يكNipah ويروس     است  شده  محرز             اكنون 
مي كند  ايجاد خوك ها در تنفسي  دستگاه     عفونت  حاد 

بنا به    ( منقطع  و شديد فه هاي   سر  آن  وجه  مشخصه   كه 
   فاصله   يك  از  كه  سرفه هائي   قول  كشاورزان مالزيائي  

 
 
 

 .مي باشد) مايل  شنيده  مي شوند

 هوا توسط منتقله  قطرات  طريق  از احتماالً             انسانها

گرفتار  مي شود منتشر فضا در خوك ها سرفه  با كه 
 اغلب  مي شود كه    تأئيد  طريق  دين ب مي شوند اين  فرضيه   

حال  سابقه    شرح  در   ويروس  اين  از انسان هاي  بيمار   
مطالعات  . داشته اند را خوك  آلوده    مستقيم  با   تماس 

 را    امكان  سرايت   عفونت     حاضر حال  در نيز حيواني 

  .است  نموده  تأييد شده   ايجاد  آئروسل هاي   توسط

 در Nipah ويروس  با   عفونت    كه    آنجا            از

به صورت    نيز اسب ها و گربه   ،سگ مثل  حيوانات  اهلي  
انتقال   اينكه  به   توجه   با و است  شده  معدودي  گزارش  

مثال  به عنوان   ( نمي گيرد صورت  به  انسان    انسان 
 بخش  پرسنل  در ويروس  مثبت  آنتي بادي    سرولوژي 

 مشخص  شده     )است نشده  هرگز ديده   ويژه   مراقبت هاي

 مسلمان  غير  نژاد  از و بوده  مرد اكثر بيماران   چرا كه 

 و خوك  سنتي  پرورش   به صورت   زيرا. ()١(مي باشند  
 دين  در و   انجام  آقايان  توسط آن  ذبح  و حتي   نگهداري 

  . )است حرام  كار اين  اسالم  مبين  

گرفتاري   موجب   اغلب    Nipah يروس               و
سيستم   مويرگ هاي     در   خصوصاً آندوتليوم  عروق  

 شده  ايجاد اسكوليت  و مي گيرد اعصاب  مركزي  صورت 

موجب  تشكيل     انتها    و در   به  تجمع  پالكتي      منجر
 در چه  گرفتار  ناحيه   بافتهاي  مجاور . مي شود ترومبوس 

 هيپوكسمي  و  يگر دچار د و چه در ارگان هاي         مغز

 كه  ويروس   ديگري   دليل  .انفاركتوس  سريع  مي شوند   

Nipah  و پاتوژن   خطرناك شديداً جزو ويروس هاي      را 

در آلوده  نمودن  مستقيم      ويروس  مي دهد قدرت  اين    قرار  
  .است كوتاه  زمان  در سلولي  مرگ  و ايجاد نورون ها

، وزارت   ١٩٩٩سال    فاجعه  كرارت از ممانعت            براي 
كنترل  دقيق  را     سيستم  حاضر حال  در مالزي  بهداشت 

به طوري   مي كند اعمال  بيماري  اين  از جهت  پيشگيري  
  ماده   تمام  خوك هاي  باال ابتالي  خطر با   مناطق  در كه 
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مي شوند   چك   Nipahعليه    بر آنتي بادي  وجود براي 
 پرورش  كار در افرادي  كه   و  كشاورزان   كليه همينطور

 از سيستم  اين . مي شوند كنترل  از اين  نظر   خوك  هستند 

  اجراء     مالزي     در  ميالدي      ٢٠٠٠سال      تابستان 
 ويروس توسط يك اليه نازك ليپيدي             RNAمي شود

پوشانيده شده است و توسط صابون و پاك كننده هاي             
لذا عليرغم خطر باالي    .  ن مي رود  ديگر به سادگي از بي     

 از عمومي  بهداشت  آلودگي در انسان رعايت  اصول  اوليه 

  از  محافظت  و   صابون  و آب  دست  با  جمله  شستشوي  

 دست  اندركار     كه  افرادي  در آئروسل ها با   برخورد

در  محافظت  موجب  هستند مي تواند   پرورش  خوك   
 .اين ويروس شود برابر 

ــند     ــال          در چــ ــته   ســ ــوش   ٤گذشــ  ســ
 

 انتقال  ميوه خوار خفاش هاي  پاراميكسوويروس كه  توسط 

 از). ٢،٣،٤(شدند     كشف  و مالزي   استراليا  مي يابند در 

به نظر   دارند بعيد  مهاجري  زندگي  حيوانات  اين  كه  آنجا
 در ديگر پاراميكسوويروس   كه  سوش هاي     نمي رسد

از   ما .آسيا كشف  نگردد   شرقي  از جنوب   ديگري  مناطق 
 و Nipah انگيز ويروس   اعجاب  ولي  كوتاه  خالصه  اين 

 فراواني  مي كنيم  شگفتي هاي   نتيجه گيري  آن  وابستگان 

 را  ويروس  عوامل  از اين   نزديك   در آينده  ممكن است 

 .باشيم  شاهد
 

 :تشكر و قدرداني
ام كساني كه در اين طرح مرا ياري        بدينوسيله از تم            

 .نمودند قدرداني مي گردد
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