
ویروس زیکا

دکتر محمد کریمی

ویروسی زیکا. ا تشخیص داده شدزیکعامل اپیدمی ویروس . یک اپیدمی میکروسفالی در برزیل گزارش شد2015در پاییز 

که تصاویر تدریجبه. شودمیمنتقل Aedes aegyptiویروس بوده و در بین بندپایان توسط پشه گمنام از خانواده فالوي

. غربی نیز منتقل شد و زنگ خطر به صدا درآمدکرهنیماین ویروس به کشورهاي دیگر شدمینوزادان مبتال در خبرها منتشر 

پس از چند ماه ارتباط . بارداري را به تعویق بیندازند،هاخانمهشدارهاي مسافرتی صادر شد و در برخی مناطق توصیه شد که 

ویروس زیکا به خاطر اثرات مخربش بر . شد و اطالعات جدیدي در این خصوص منتشر گردیدیدتأیالیمیکروسفویروس زیکا با 

از طرفی مشخص شد که تشخیص .باشدمیها منحصر بفرد ل از طریق جنسی در بین آربوویروسروي جنین و نیز توانایی انتقا

انتقال، درك بهترِرويو تحقیقاتی برلتی، پزشکیمتشکل از بخش دوهاییکمیته. سریع و دقیق ویروس زیکا دشوار است

پیشگیري از عفونت نهایتاًپاتوژنز و پیامدهاي ویروس زیکا در حال تحقیق و بررسی هستند تا بتوانند به تشخیص صحیح و 

هستندکا در مورد ویروس زیتحقیقاتدر این نوشته به مصاحبه با سه نفر از متخصصین درجه اول که مشغول . انسانی برسند

.یا نه، آشنا شویمیافتکنونی و اینکه آیا اپیدمی این بیماري ادامه خواهد هايیافتهدر خصوص هاآنتا با نظرات ایمپرداخته

چه عواملی موجب . ها کشف شددر بین پریمات1947ویروس زیکا اولین بار در جنگل زیکا در اوگاندا و در سال *

است؟گسترش اخیر آن در انسان شده 

عکس

Laura Kramer: را در هاآنهايناقلو هاویروسگسترشموجبات ،، جهانی شدن و شهرنشینیالمللیبینسفرهاي هوایی

. را تغییر داده استهاپشهتوزیع جغرافیایی ،عالوه بر این گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایینقاط دور فراهم آورده است،

در اقیانوس آرام انتشار یافت تا اولین شیوع Yapو جنوب غربی آسیا به سمت جزیره زیکا از آفریقا ویروس، 2007در سال 

گرچه . مورد از عفونت با ویروس زیکا در سراسر جهان گزارش شده بود14قبل از آن تنها . وسیع آن به منصه ظهور برسد

توسط Yapکه شیوع وسیع زیکا در جزیره شودمیاما تصور ،صدها کیلومتر را بر فراز اقیانوس طی کنندتوانندمیهاپشه

مزید بر احتماالًجزیره هم جمعیتفقدان ایمنی در . مسافرت یک انسان یا پشه آلوده از جنوب شرقی آسیا منشأ گرفته باشد



عالئم بالینی با مشابهت واسطهبهبوده ولی بیمارياز این هاییگیريهمههم قبالًممکن است ذلکمع. علت گشته است

بعد از . باشدباهمانتشار این سه آربوویروس اغلب ممکن است . به چشم نیامده استChikungunyaو Dengueویروس 

ورود این ویروس به . شداندکی بعد از آن در جزایر اقیانوس آرام مشاهده و فرانسهدر 2013ویروس زیکا در سال ، Yapجزیره 

در طی هردوي این . ددر طی مسابقات قایقرانی باش2014جریان مسابقات فوتبال و یا در سال درشاید 2013در سال برزیل

.زیکا حضور داشتندویروسکنندگانی از فرانسه و سایر نقاط آلوده به مسابقات شرکت

عکس

Nikolaos Vasilakis: وجود دارد که محققین فرضپیشولی چند دانیمنمیما در حقیقت علت گسترش ویروس زیکار ا

:عبارتند ازهافرضپیشاین . هستندهاآنبررسی حالدر

.استیافتهتکامل Aedesشهري هايپشهزاییعفونتویروس زیکا جهت افزایش -1

ویرمی بیشتري ایجاد کند که هم شانس انتقال توسط دتطابق داده که بتوانانسانویروس زیکا خود را با شرایط بدن -2

.دهدمیو هم انتقال مادر به جنین را افزایش هاپشه

.ویروسی بروز پیدا نکندگیريهمهدر آسیا و افریقا وجود ایمنی ثابت در افراد سبب شده تا -3

ویروس گشته و تکثیرورود ویروس زیکا به جمعیت فاقد ایمنی در جنوب اقیانوس آرام اتفاقی بوده و باعث تقویت و -4

.حساس به برزیل رسیده استهايپشهجود و وايحاره، گسترش شهرهاي المللیبینهايمسافرتواسطهبهنهایتاً

*DENV)ویروس دنگ ( وCHIKV)همانند ویروس زیکا از طریق پشه )ویروس چیکونگونیاA.aegypti منتقل

ویروس زیکا متفاوت عمل آیا دالیلی وجود دارد که. اندداشتهآمریکاکمترین ظهور را در قاره تاکنونوشوندمی

کند؟

عکس

:Albert ko است که توسط هاییویروسزیکا همانند سایر خصوصدرحدس ماAedes لذا احتمال ،شوندمیمنتقل

داشت که ما توجهاما باید ،شمال فلوریدا وجود داردهايبخشمکزیک و –تگزاسانتقال بومی در مناطقی همچون مرز 

پشه . در انتقال ویروس زیکا نداریمA.albopictusویژهبهAedesانتقال پشه قدرتازشناخت واضحی 



A.albopictus تابستان، توانسته مثالًدر زمان مناسبهاویروسعالوه بر این ورود ،داردآمریکادر قاره تريوسیعتوزیع

.آوردربه باشدمیآسیبی بیشتر از آنچه تصور 

Nikolaos Vasilakis: هاپشهمحدود کردن گستره انتقال اقتصادي نقش مهمی در-عوامل اجتماعیآمریکادر قاره

فاضالب خوب احتمال ستمیسوکشیلولهو درب، تهویه هوا، آب پنجرههايتوريبعنوان مثال استفاده وسیع از ،دارند

ارت در کنترل و نظهايبرنامهاید براي به حداقل رساندن انتقال، ب. کنندمیرا کمتر هاپشهگزینی و النهگذاريتخم

.شویممندبهرهفدرال، ایالت و جامعه استمرار یابد تا در آینده از نتایج آن سطوح

Laura Kramer: و تگزاسشده عفونت با ویروس تب دنگ در ایاالت متحده در منطقه مرزي یدتأیموارد 1980از سال

.مکزیک همراه با شیوع وسیع آن در شهرهاي مکزیک بوده است

گزارش شدند و در سایر 2010و 2009فلوریدا در سال Key westمنتقله توسط پشه در DENVموارد محدودي 

ر ه این امر نشانگر امکان بالقوه جهت آلودگی دگزارش شده ک2011و 2010ي در سال فلوریدا یک مورد از بیمارمناطق

.یک مورد ابتالي محلی2016در فلوریدا و در سال CHIKV.مورد انتقال محلی12، 2014در سال . این ایالت است

CHIKV بقیه موارد ابتال به. گزارش شدتگزاسدرCHIKVتوسط مسافرانی بود که از مناطق آلوده آمده بودند .

و DENVدر امریکا با روش انتقال A.albopictusو A.aegyptiغیرمحتمل است که انتقال ویروسی زیکا توسط 

CHIKVمنشألذا احتمال بروز ناگهانی عفونت با ،موارد ابتال به زیکا بدون عالمت هستند% 80از آنجا که . فاوت باشدمت

ل احتمااخیراً. محلی وجود دارد اما همانطور که گفته شد امکان انتقال جنسی زیکا بدون دخالت پشه هم وجود دارد

ها، انتقال جنسی تنها در در بین تمام آربوویروس. انتقال ویروس از طریق تماس جنسی دهانی هم گزارش شده است

.آن همین باشدو شاید علت اشاعه بیشتر شودمیویروس زیکا دیده 

مادرزادي و طیف عفونتفاکتورهاي در خصوص ریسک. بیشترین نگرانی در مورد زیکا عفونت مادران حامله است*

به ما بدهید؟توانیدمیبیماري در نوزادان چه اطالعاتی را 

:Albert ko استنتاجCDC وWHO این وصف با. کندمیاین است که زیکا ایجاد نقص مادرزادي همچون میکروسفالی

زنانی که در % 29که در دهدمیکوچک در برزیل نشان نگرآیندهیک مطالعه . در مورد میزان این خطر اطمینانی نداریم

نگرگذشتهاما در یک مطالعه شودمیاختالالت شدید در نوزاد دیده دهندمیزیکا را بروز دارعالمتدوره حاملگی عفونت 



نوزادان متولدشده از مادران % 1نتیجه گرفته شده که میکروسفالی در حدود ،فرانسه انجام شدPolynesiaکه در 

.اندماندهمهمی هنوز بدون پاسخ سؤاالتاما ،شودمیدوران حاملگی دیده ا در یکبه زشدهآلوده

بودن و یا بدون عالمت بودن وي نقش مهمی در ایجاد تبعات براي نوزاد دارعالمتمدت ابتال و نوع ابتالي مادر و نیز 

از هاییگزارش. شودمیمادرزادي دیده هايعفونتنوك کوه یخی است که در بیشتر معموالًمیکروسفالی . دارد

اما در اندشدهژیک در نوزادانی وجود دارد که به هنگام حاملگی با ویروس زیکا مواجه لونورولوژیک و افتالموهايدرگیري

بدون میکروسفالی اگر بطور آلوده به ویروس نوزادان دانیمنمیدیده نشده است و نیز هنوز میکروسفالیهاآن

وسعت بیماري منسوب به ویروس زیکا چقدر است؟،سیستماتیک بررسی شوند

Nikolaos Vasilakis: اما مکانیسم عفونت داخل رحمی ناشناخته ،ایمآموختهما در شش ماه گذشته مطالب زیادي

همچنین نقش عفونت بدون عالمت در ،جنسی در عفونت جفت و جنینانتقالمانده است و همچنین نقش و چگونگی 

آیا موجب تشدید هاویروسويقبلی با فالهايعفونتادي روشن نیست و نیز مشخص نیست که ایجاد عفونت مادرز

.باشدمیاز ناهنجاري شناختی متفاوت مختلفییا نه؟ طیف بیماري در نوزادان از مرگ جنین تا درجات شودمیبیماري 

Laura Kramer: که یک میکروسفالی شدید و کلسیفیکاسیون داخل جمجمه به دنبال عفونت در سه رسدمیبنظر

زیکا در اواخر حاملگی سبب کاهش رشد جنین، مرگ و هايعفونت. دهدمیماهه اول یا ابتداي سه ماهه دوم حاملگی رخ 

زیکاي مادرزادي شامل وزن کم، سندم. دنگردمیزایماندر تصویربرداري قبل از مشاهدهقابلیا در بعضی موارد اختالالت 

گریپوز بوده تروکاهش حرکات جنین، پوست اضافی فرق سر، ورم جنرالیزه جنین، افزایش خیلی زیاد مایع آمنیوتیک و آر

مالفرماتیو، اختالل عملکرد هاي پلینورولوژیک شامل میکروسفالی، سندرمهايیافته. و ممکن است به سقط منجر شود

، کلسیفیکاسیون هاچشمنبودن اندازههمافتالمولوژیک شامل کاتاراکت، هايیافته. باشدمیعملکرد بلع ساقه مغز و فقدان 

بنابراین ،باشدمیعدسی subluxatienو iris colobemaداخل چشمی، تغییرات ماکوالر، ناهنجاري عصب چشمی، 

منجر به میکروسفالی گردد و اگر شروع عفونت در انتهاي حاملگی باشد اختالالت تواندمیعفونت زیکا در ابتداي حاملگی 

.کندمیکمتري ایجاد 

آیا در بیماران غیرحامله . شودمیپوستی محدودي ایجاد هايشرابالینی بوده و یا میزبانان تحت% 80عفونت زیکا در *

عوارضی گزارش شده است؟



:Albert koسترس تنفسی حاد و مرگ در ی، سندرم دئم شبیه عفونت خون، ترومبوسیتوپنیعالواردي از قبیل بروز م

نفري که در طی اپیدمی اخیر در آمریکا با این ویروس آلوده هامیلیونمیاندر. عفونت با ویروس زیکا گزارش شده است

شد که مشاهدهویروس زیکا در فرانسه بار در شیوعباره اولین ابتال به سندرم گیلن. شده بودند این عوارض بسیار نادر بود

باره در عفونت زیکا از پس ریسک ابتال به سندرم گیگلن. استنفر 1000ریسک آن یک مورد از هر شودمیتخمین زده 

زیکا عالوه بر ویروس . باشدمینی کمتر مقایسه با عفونت کمپیلوباکتر ژوژدیگر بیشتر است اما درهايعفونتخیلی از 

نیز ایجاد Acute demyelinating encephalomyelitisباره، اختالل ایمونولوژیک دیگري بنام سندرم گیلن

این ویروس دهدمی، میلیت و آنسفالوپاتی هم جدا شده که نشان نسفالیتهمچنین ویروس زیکا از مننگوآ،کندمی

.اشدمستقیم اثرات پاتوژنیک داشته بطوربهتواندمیتروپیک در بزرگساالن هم نرو

Nikolaos Vasilakis:کشنده تواندمیدارند ویروس زیکا ضعیفمارانی که سیستم ایمنی یدانیم که در باکنون ما می

باره، ایسکمی مغز، عوارض نورولوژیک نظیر سندرم گیلنشنوایی و نیز موقت متعددي نیز از اختاللهايگزارش. هم باشد

توانیممیذاتی تشخیص سرولوژیک ما فقط هايمحدودیتبخاطر . میلیت و مننگوآنسفالیت در اثر ویروس زیکا وجود دارد

.را تخمین بزنیمبارهفونت و عواقب آن نظیر سندرم گیلنقدرت ع

Laura Kramer: و نیز کونژکتیویت و پاچک دستشامل آرترالژي بخصوص در مفاصل کوتواندمیعالئم بیماري

عالئمی . و ضعفretro-orbitalمیالژي، سردرد، درد :بالینی معمول عبارتند ازتظاهراتر ـــــسای. باشد) غیرچرکی(

.، تهوع، اسهال و زخم مخاطیدردشکم: عبارتند از شوندمیکه کمتر دیده 

acuteک ضایعه مغزي دیگر را بنام ــــاره یـــبـــــل عالوه بــــــر گیـــــلندر برزیمندان ــــدانش

disseminated encephalomyelitis کندمیبه مغز و نخاع حمله که در آن ویروساندکردهکشف.

تشخیص در بیماران زیکا چیست؟هايچالش*

:Albert koنیازهاي کلیدي تشخیصی در خصوص اپیدمی ویروسی زیکا عبارتند از:

هابچهحاد در دارعالمتتشخیص عفونت -1

.تشخیص مواجهه با ویروس در زنان حامله اعم از اینکه عالئم عفونت را داشته باشند یا نداشته باشند-2



یا نه؟اندشدهدر نوزادان تشخیص اینکه آیا در رحم مادر مبتال به ویروس -3

یا نه؟ این ابتال اندشدهویروس مبتال آیا در گذشته به اینکهاینغربالگري زنانی که در سن باروري هستند از نظر -4

در حال . ممکن است به ایجاد ایمنی منجر شده باشد و در نتیجه در حاملگی بعدي از ابتال به ویروس مصون باشد

کارایی کافی را دارعالمتهايعفونتدر تشخیص RT-PCRمولکولی نظیر هايتکنیکحاضر مشخص نیست که 

را هاروشاین هايمحدودیتتصویر روشنی از کاربرد بالینی و ،از مطالعات اعتبارسنجیعداد محدودي ت. دارند یا نه

هايروشنیازمند اعتماد به احتماالًا قبل یا در حین حاملگی غربالگري مواجهه با ویروس زیک. اندندادهارائه

ی نظیر ـــآربوویروسيهاعفونتسرولوژیک با سایر هايتستسرولوژیک است اما چالش بزرگ واکنش متقاطع 

DENV ،West Nile Virusو تب زرد است.

IgM اما ویژگی کافی را براي افتراق عفونت زیکا شودمیبخشی از روش روتین تشخیصی بکار گرفته عنوانبهضدویروسی زیکا

.نداردهاویروساز سایر فالوي

Laura Kramer:چونهاییویروسویروس زیکا در کشورهایی که فالويDENV ،آنسفالیت ژاپنی، آنسفالیت سنت لوئیس ،

در ابتداي عفونت عالئم غیراختصاصی مانند سردرد، هاویروساین فالوي. وجود دارد،تب نیل غربی و تب زرد فعال هستند

براي آشکارسازي RT-PCRمولکولی نظیر هايروشاستفاده از ،در هفته اول بروز عالئم. کنندمیراش، میالژي و تب ایجاد 

بعد از سپري شدن دوره ویرمی و کمی بعدتر از دوره . استچرا که دوره ویرمی کوتاهباشدمیداراي محدودیت هاویروس

که هاییباديآنتیواکنش متقاطع در . استبرانگیزچالشسرولوژیک انجام شود که بسیار هايروشویرویوري تشخیص باید با 

ثانویه مشکل تشخیص را مضاعف هايعفونت. بسیار زیاد استشودمیایجاد هاویروسسیون فالوير ضد عفونت یا واکسیناب

عوارض شدیدي که ویروس زیکا . کندمیویروس دیگر افزایش پیدا ويالاولیه با ابتال به یک فباديآنتیچرا که تیتر کنندمی

زیکا بدون عالمت هايعفونت% 80کهازآنجایی. دهدمیزایش نین دارد اهمیت تشخیص این عفونت را در زنان حامله افبراي ج

بالینی نیز باید مورد آزمایش لذا اگر مادر حامله و یا همسر او به مناطق آندمیک سفر کرده باشند حتی در غیاب عالئم ،هستند

.واقع شوند

هاآزمایشچه زمانی این . اندشدهبهداشتی دولتی محدود هايآزمایشگاهتشخیص زیکا در حال حاضر به هايآزمایش*

در جاهاي دیگر هم در دسترس خواهند بود؟



:Albert ko قسمت بازدارنده و . اندشدهمولکولی و سرولوژیک ایجاد هايروشتعدادي کیت تجاري با استفاده از

تاباشدبررسی شده خوبیبههاآناست که خصوصیات هایینمونهبیماران و هايجمعیتتوانایی بکارگیري ،کارمحدودکننده

استفاده از ،هاویروسمتقاطع بین اعضاي خانواده فالويواکنشواسطهبه. کرداستفادههاآناز اعتبارسنجیبتوان در مطالعات 

.است که سایر اعضاي این خانواده حضور نداشته باشندپذیرامکانعفونت تنها در مناطقی تأییدسرولوژیک جهت هايروش

Nikolaos Vasilakis: اصوالًاگرچه این روش . تشخیص مولکولی امضاي ژنتیکی ویروس زیکاستاعتمادقابلتنها آزمایش

براي مناطقی . در دوره کوتاهی از بیماري قابل انجام بر روي سرم، بزاق و ادرار استعمالًبسیار حساس و اختصاصی است اما 

ژي مناسب است اما در امکان واکنش متقاطع کم است استفاده از تست سرولوو هددمیکم رخ هاعفونتچون آمریکا که این 

.وجود دارد تست سرولوژیک قابل استفاده نیستهاویروسمکرر فالويهايعفونتاندمیک که مناطق هایپر

Laura Kramer:عالوه بر اینکه براي . آزمایش ویروس زیکا در بخش خصوصی آمریکا به دالیل مختلف به تعویق افتاده است

بالینی هم هاينمونهاین آزمایش خاص دسترسی به براي اعتبارسنجی،یک آزمایش زمان خاصی الزم استاندازيراهایجاد و 

این تست را به آن اطالعات مربوط به اعتبارسنجیهاگاهآزمایشدرخواست کرده است تا FDAخیلی محدود است، گرچه 

RNAدولتی و خصوصی این اطالعات را در خصوص تشخیص هايآزمایشگاهاز محدوديتنها تعداد ،سازمان ارسال کنند

تعداد مراکزي احتماالً. قرار گرفته استئیدتأمورد هاآنکه تعداد کمی از اندنمودهارسالویروس در سرم و ادرار به آن مرکز 

.افزایش خواهد یافتFDAگرفتن از ئیدتأآینده پس از ايهماهدر دهندمیرا انجام هاتستکه این 

.به بازار عرضه شوندزوديبهرودمیهستند که انتظار FDAاز تأییدیهسرولوژیک نیز در حال بررسی و گرفتن هايتست

وجود واکنش متقاطع در خانواده واسطهبهمولکولی جهت ویروس زیکا هايآزمایشبا مقایسهیک در سرولوژهايکیتایجاد 

.بیشتري همراه استتأخیربا هاویروسفالوي

ویروس زیکا را با حساسیت و علیهباديِآنتیساده باشد و بتواند هاآنغربالی که از نظر کلینیکی انجام هايآزمایشطراحی 

.در پیش رو داردايمالحظهقابلايهچالشویژگی باال آشکار کند 

هاایالتبنابراین در این ،آزمایشگاه ایالتی هم برسدئیدتأکا تشخیص عفونت آربوویروس باید به یآمرهايایالتدر بسیاري از 

تا زمانی که . باید به آزمایشگاه دولتی ایالت ارسال گردندئیدتأمثبت هستند جهت ویروسRNAکه از نظر هایینمونه

هايتستتوسط ) IgM ELISA(تست سرولوژي یدــئتأشوند گذاريصحهکامل طوربهسرولوژیک هايتست

)PRNT(plaque reduction neutralizationًو باید از بردمیبسیار کار اما انجام این تست،شودمیتوصیه اکیدا

.ایالتی بسیار سخت و توان فرساستهايآزمایشگاهسرولوژیکی براي هايتستئیدتأجهت و لذا زنده استفاده کرد ویروس



بیان توانیدمیاستاندارد پیشگیري از بیماري و همچنین کنترل ناقل بیماري چه مطالبی هايروشدر خصوص *

کنید؟

Laura Kramer:ه از گسترش ویروس جلوگیري تا در آیندتدوین کردهاپشهل باید یک روش جامع و چندگانه براي کنتر

بنابراین در ،کندمیالنه گزینی هاخانهمشکل خاص خود را دارد چرا که بیشتر در داخل A.aegyptiپشهمبارزه با .شود

در سطح ایالتی با هاپشهکنترل . شودمیو بستن درب و پنجره توصیه هاتورياستفاده از موانع فیزیکی همچون اینجا

ل یتبدهاپشهبه زیستگاه شوندمیفرسوده که دور انداخته هايالستیک. گرددمیپذیرامکانپوشاندن مخازن آب راکد 

نیز هاماهیبیولوژیک همچون هايکنندهکنترلاستفاده از . آوري و امحاء نمودعصحیح جمطوربهرا هاآنلذا باید ،گردندمی

. دیگر استارراهکآبی هم یک هايزیستگاهدر هاپشهبا عملکرد انتخابی در زمان الروگذاري هاالروکشاده از استف. مفید است

راهکار سوم . باشندمؤثردر کنترل انتقال بیماري توانندمیمردم هم با استفاده از مواد دافع حشرات و نیز پوشاندن بدن خود 

راه بدیع . باشدمیwolbachiaبه موسومآن با یک همزیست ریکتزیایی کردنآلوده ،A.aegyptiجهت کاهش طول عمر 

.میردمی، الرو ایجادشده قبل از بلوغ گیريجفتپشه نر است که بعد از ژنتیکیدیگر دستکاري 

Nikolaos Vasilakis: بهترین راه براي کنترل ویروس زیکا کاهش مؤثرو داروهاي ضدویروسی واکسیناسیوندر غیاب ،

، لذاباشندمیوجود ندارد مخازن آب روباز محل تکثیر الرو پشه کشیلولهدر مناطق فقیر که آب .س ناقل و انسان استتما

راه دیگر بکارگیري مواد . ایفا کندتواندمیشاندن و یا حذف این مخازن که محتاج همکاري مردم است نقش بسزایی پو

داخل منازل که اثر ماندگار پاشیسمنهایتاً. الروکش در این مخازن آب است که موفقیت آن به استمرار این اقدام بستگی دارد

.باشدمیهم برهزینهاست اما بسیار مؤثرداشته و نیز دافع حشرات باشد بسیار 

هاایننخستین . باشندمؤثرA.aegyptiکه در کنترل رودمیو انتظار اندرسیدهظهور جدیدي به منصههايتکنولوژياخیراً

قبل از گیريجفتو لذا تمام الروهاي حاصل از گرددمیدستکاري ژنتیکی پشه نر است که سبب ایجاد یک ژن کشنده غالب 

یار موفق است اما در مقیاس بزرگ موانع مالی، بسهاپشهکنیریشهدر حالی که این روش در مقیاس کوچک در . میرندمیبلوغ 

. و پشتیبانی بزرگی دارد، بنابراین اثر آن در کنترل پشه در شهرهاي بزرگ آلوده در مناطق گرمسیري مشخص نیستتکنیکی

این باکتري با تکثیر ویروس زیکا در داخل بدن پشه تداخل ایجاد . باشدمیwolbachiaبه ریکتزیاي هاپشهراه دیگر آلودن 

آن وجود دارد که باید بررسی در سطح استفاده وسیعايبالقوهموفق بوده اما موانع کامالًیاین روش در سطح آزمایش. کندمی

دفاعی توسط هاينیسممکاکار مشکلی است و از طرفی امکان ایجاد هاپشهوسیع کردن جمله آنکه توزیع ازشود؛



پیشنهاد A.aegyptiکشنده جهت کاهش جمعیت هايتلهاستفاده از نهایتاًها در برابر این راهکار وجود دارد و آربوویروس

.از اقدامات نگهداري استنیازبیارزان و نسبتاًکه شودمی

ویروس زیکا نزدیک هستیم؟علیهاین باشد که ما چقدر به تولید واکسن سؤالترینمهمشاید *

:Albert koآزمایش مرحله دوم شودمیبینیپیشمتعددي در حال ساخت هستند که هايواکسن)phase II trial (

در دسترس 2018ر سال را دمؤثرواکسن توانیممیباشد ما آمیزموفقیتهاآزمایشاگر این . انجام شود2017در سال هاآن

آیا عفونت با هکدانیمنمیما در حال حاضر . متعددي مواجه شوندهايچالشامکان دارد که با هاتالشاما این.داشته باشیم

یا نه و بنابراین شناخت کمی در خصوص قرائن ایمونولوژیک داریم گرددمیویروس زیکا منجر به ایمنی در برابر عفونت مجدد 

مکانیسم . باره در اثر عفونت زیکا یک مشکل دیگر استیلنسندرم گدیده ایجاد پ. به ساخت واکسن کمک کنندتوانندمیکه 

ه آیا باره در اثر ویروس زیکا نادر است اما تولیدکنندگان واکسن باید بدانند کگرچه پدیده گیلن.این پدیده مشخص نیست

بودن عفونت زیکا بینیپیشماهیت اپیدمیک و غیرقابلنهایتاًمنجر به ایجاد این سندرم گردد؟ تواندمیواکسیناسیون هم 

.که چه تعداد از افراد باید در برابر این عفونت واکسینه شونددهدمیقرار سؤالچالش دیگري است که ما را در برابر این 

Laura Kramer: ایمن بودن آن اطمینان ومؤثرتا از کشدمیطول هاسالفرآیند تولید، آزمایش و تجاري کردن واکسن

ی عفونهايبیماريانستیتوي ملی آلرژي و . کنندمیمتعددي از دانشمندان بر روي ویروس زیکا کار هايگروه. حاصل گردد

)NIAID (سسه جنر مؤ. راي زیکا هم پیشنهاد داده استیک واکسن آزمایشی براي ویروس نیل غربی تولید کرده که آن را ب

بر هاآزمایشاین . کمک خواهد کرد2017آزمایشات بالینی تا سال انجام داده که به انجام هاموشرا بر روي هاییآزمایش

هايآزمایشو هدف این است که ایمونوژنتیک بودن آن و امکان بکارگیریش در شودمیروي ناقل آدنوویروس میمونی انجام 

تا ایمن شودمیرسی در مرحله یک بالینی بر2016در ماه سپتامبر ) NIAID(واکسن طراحی شده توسط . بالینی بررسی شود

نیز انجام IIIو فاز IIفاز هايآزمایشرا بگیرد باید FDAتأییدیهقبل از آنکه یک شرکت بخواهد . بودن آن مشخص گردد

سایر راهکارها شامل . خواهد بودبرداريبهرهآماده 2018کارها خوب پیش رود واکسن در سال همهاگر. و گزارش گردد

وارد مرحله 2017که تا اواسط سال باشندمی، واکسن ویروس کامل غیرفعال شده و واکسن کایمریک غیرفعال DNAواکسن 

.نخواهند شدIآزمایشی 

Nikolaos Vasilakis:اندکردهمختلف تهیه شده و مجوز دریافت هايویروسفالويعلیهمتعددي هستند که هايواکسن

در مکزیک، برزیل و فیلیپین استفاده هاواکسنواکسن تب دنگ که این ت ژاپنی وسن تب زرد، واکسن آنسفالیمانند واک



ویروس را تولید هايپروتئینکه DNAهايواکسناي زیکا، هیونیت پروتئینسابهايواکسنسایر راهکارها مانند . شوندمی

، این قابلیت را دارند که در تولید واکسن زیکا کنندمیرا ایجاد ویروسهايژنآنتیویروس که هايناقلو سایر کنندمی

اما ارزیابی بالینی ،خیلی سریع انجام شودتواندمیکه تولید واکسن در مرحله قبل از آزمایش یحالدر. واقع شوندموردتوجه

و بالغ بر سال طول بکشد 15و گاهی تا هاسالانسانی ممکن است دآن از نظر ایمنی و کارآیی و اخذ مجوز جهت کاربر

ممکن است امنیت بیشتري داشته باشند و زودتر به نتیجه ) subunit(هايواکسنگرچه . دالر هزینه داشته باشدهامیلیون

طوربهمختلف جهت تولید واکسن زیکا باید ايهراهبنابراین ،کندمیایجاد تريقويایمنی ،شدهضعیفزندهواکسنبرسند اما 

.قرار بگیرندموردبررسیزمانهم
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