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 دوازده ويروس مرگبار روي زمين

  *محمد رضا رضوي
  يكروبيولوژيم يقاتمركز تحق، تهران، انستيتو پاستور ايران

 چكيده

 ،هاي ويروسي براي برخي بيماري .است ه بودهمواره درگير بيماريهاي ويروسي  ،تكامل انسان امروزي از از زمان هاي پيش بشر
كرد تا  افراد بيمار كمك بهها جلوگيري و  ها اجازه داده تا از گسترش اين عفونت انسان به ها و داروهاي ضد ويروسي واكسن

 بيمارياين د جديد رموابروز از  يجهانتوانسته در سطح توانايي حذف آن را داشته و  ،آبلهبيماري براي فقط  انسان .بهبود يابند
چندي از هاي  ويروسدر دهه هاي اخير  .ها در پيش داريم ويروساكنون ما راه درازي براي پيروزي در جنگ با  .جلوگيري كند

دمي پيهاي ويروسي كه ا سويه .اند نفر را گرفتههزار كه جان هزاران اند  يي را موجب شدهباليااند و  جانوران به انسان راه يافته
كشنده اين ويروس كشت و  رادرصد افراد آلوده  90موجب گرديد   2014 -2016هاي  غربي در سالا در آفريقاي ر) Ebola(ابوال 
برخي . اند هنيز وجود دارند كه به همان اندازه و برخي حتي بيشتر كشند يديگر يها ولي ويروس .بوال استخانواده اعضو ترين 

تري دارد ولي هنوز يك تهديد  ن كشندگي پايينميزا است نموده طغيان دنيا همه دركه  جديد ويروس ها، مانند كرونا ويروس
 مرگبار ويروس دوازده به در اينجا .نداريم اي براي مبارزه با آن وسيله در حال حاضرجدي براي بهداشت عمومي است زيرا 

آلودگي از اين بيماري پي  افرادي كه در ،دنبميرتوانند  مياز آنها  چقدرپايه كه اگر افرادي با آنها آلوده شوند اين  برپردازيم،  مي
  .ستافزاينده آنها تهديد  چه اندازهو اينكه ميرند  مي

  ابوال، هاري، آبله، آنفوالنزا، روتاويروس، كروناويروس: كليدواژگان
  mrrazavi@yahoo.com: مسئول، پست الكترونيكي مترجم* 

   1ماربورگويروس 
د، شناختن 1967را در سال  بورگروس مارويدانشمندان 

كاركنان آزمايشگاهي در آلمان بين كوچكي در كه اپيدمي  هنگامي
 2كشور اوگاندااز  وارده ةهاي آلود آنها با ميمون ؛روي داد

است و همانند ويروس ابوال  ماربورگ ويروس .كار داشتندوسر
به اين معني  ،دندهنده شو خونريزيتب هر دو مي توانند سبب 

 د كهشون كه افراد آلوده دچار تب باال و خونريزي در بدن مي
   .باشد رگنارسايي اندام و م عامل تواند مي
 

  
  اپيدمي در   ليو  بود  %25  اول  ،ابتدا در   مير و  مرگ   ميزان

  در) Democratic Republic of Congo(جمهوري دموكراتيك كنگو 

                                                 
1 Marburg virus 
2 Uganda 

  در) Angola(آنگوال   در اپيدميو همچنين  2000تا  1998
، ميزان مرگ بهداشت جهاني سازمان  گزارش   اساس  بر 2005
   .بود%  80بيش از  و مير

  ويروس ابوال
همزمان در  ،در انسان ابوالشناخته شده  هاي گيري همهنخستين 

 روي 1976و جمهوري دموكراتيك كنگو در  3جمهوري سودان
با تماس با خون يا ديگر مايعات بدن يا بافت  ويروس ابوال .داد

 ي بنابر گفته .يابد جانوران گسترش مييا هاي آلوده در انسان و 
ميكروبيولوژي  ويروس ابوال و دانشيارمتخصص  4الك موهلبرگر

سويه هاي شناخته شده اين ويروس در قدرت  ،دانشگاه بوستون
حتي انسان ها  5، رستونيك سويه . دنكشندگي بسيار تفاوت دار

ميزان  % 50تا  6بوگيو بونديولي سويه  ،مي كندنرا بيمار 
 سازمان بر اساس اعالم %  71تا  7سويه سودانو دارد كشندگي 
 جهاني سازمان هاي داده پايه بر. جهاني، كشنده است بهداشت
كنوني بيماري در آفريقاي غربي در اوايل گيري  همهت بهداش
شروع و تاكنون بزرگترين و پيچيده ترين اپيدمي  2014سال 

  .بيماري است

                                                 
3 Sudan 
4 Elke Muhlberger 
5 Reston strain 
6 Bundibugyo strain 
7 Sudan strain 
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(Image credit: Shutterstock) 
  1هاري

در سالهاي  خانگيگرچه ويروس واكسن هاري براي حيوانات 
ده است و كمك زيادي كرده تا بيماري به آمبه دست  1920

 بيماريولي اين  ،شكل نادر در كشورهاي پيشرفته ظاهر شود
جدي باقي مشكل هنوز در هند و قسمت هايي از آفريقا يك 

   .مانده است
برد و  اين ويروس مغز را از بين مي" الك موهلبرگر ي بنابر گفته

ما ويروس  ي او به گفته ."ي استبدبسيار در واقع بيماري 
بادي هايي داريم كه بر ضد هاري كارايي  و آنتيهاري را داريم 

 ،ي بگيردري در اثر گاز گرفتگي جانوران هابنابراين اگر كس .دارد
اگر آنها "گويد  گرچه او مي ،توانيم اين فرد را درمان كنيم ما مي

  .مردد نخواه %100احتمال  هب ،درماني دريافت نكنند

 

(Image credit: CDC/ Dr. Fred Murphy) 

  )عامل ايدز( 2اچ آي وي
آي وي ترين ويروس ممكن است اچ  كشنده امروزيدر دنياي 

پزشك متخصص عفوني و سخنگوي  3دكتر آمش آدالجا .باشد
ايدز هنوز يكي از  "انجمن بيماري هاي عفوني آمريكا مي گويد

برآورد مي شود كه از هنگام نخستين . "بزرگترين قاتالن است
، هشتاد قرن بيستم ي هاي دهه ويروس در سال مورد شناسايي

 آدالجا. ده باشنداز اين بيماري مرميليون نفر  32تاكنون 
بيماري عفوني كه تاكنون بيشترين عوارض داروي ":گويد مي

 داروهاي ضدويروسي. اچ آي وي است نيز انسان داشته است
                                                 
1 Rabies 
2 HIV 
3 Amesh Adalja 

تا انسان ها  اين امكان را فراهم نموده استقدرتمند ساخته شده 
آرام  ولي اين بيماري آرام .دنزندگي كن با اچ آي ويبتوانند سالها 

را ويران ساخته  با درآمد متوسط يا پايين يهابسياري از كشور
هاي اچ  موارد جديد عفونت% 95هايي كه در آنها  است، كشور

يك نفر در بخش بزرگسال، نفر  25از هر  .دهد آي وي روي مي
 اچ آي وياز نظر  بندي سازمان جهاني بهداشت، تقسيم آفريقايي

آي وي جمعيتي كه در سراسر دنيا با اچ سوم و دو مثبت است 
  .گيرد كنند را در بر مي زندگي مي

 

(Image credit: Cynthia Goldsmith, Centers 
 for Disease Control and Prevention) 

  4آبله
د كه دنيا از آبله كربهداشت اعالم جهاني مجمع  1980در سال 

مبارزه  آنانسان براي هزاران سال با  ،پيش از آن .ها شده استر
كرد و اين بيماري يك نفر از هر سه نفر فرد آلوده را  مي
عميق پوستي آثار زخم هاي ماندند با  آنها كه زنده مي .كشت مي

ميزان مرگ و مير در  .دادند به زندگي ادامه مي ريو بيشتر با كو
جاهايي كه مردم  ،جمعيت هاي خارج از اروپا بسيار باالتر بود

 قسمتها اين به  را ويروساين شگران بومي پيش از آنكه گرد
براي نمونه  .دداشتن اين ويروس با بسيار كمتري تماس ببرند،
 ،درصد جمعيت بومي آمريكا 90كنند كه  نگاران برآورد مي تاريخ

از آبله كه به وسيله كاشفان اروپايي به اين قسمت آورده شد 
  .ميليون نفر را كشت 300 آبلهفقط در قرن بيستم . اند ردهم

 

(Image credit: CDC/ J. Nakano) 
آبله تاثير بسيار شگرفي بر روي سياره زمين  ":گويد ميآدالجا 

به اين دليل و ، بلكه براي كوري، داشت نه فقط براي مرگ
  ".روي زمين جزم شدها براي حذف آبله از  عزم

                                                 
4 Smallpox 



 1398، زمستان 6، پياپي3جلد                                                                                             )            علمي(مجله زيست شناسي ايران 

100 

   1هانتاويروس
توجه جهاني  1993نخستين بار در  هانتاويروسسندروم تنفسي 

مرد  1هنگامي كه  ،هاي متحده به خود جلب كرد را در ايالت
 هاي ايالت 3كرنر فوركه در ناحيه  او جوان و نامزد 2ناواجو

پس از تنگي  هچند روزيك دوره در  ،متحده زندگي مي كردند
چند ماه بعد مسئولين بهداشتي از . جان باختند رونده، پيش نفس
 ،يكي از افراد آلوده پيدا كردند ي كه در خانه 4اي از موش گونه

بر اساس گزارش مركز كنترل  .هانتاويروس را توانستند جدا كنند
متحده  هاي لتفرد در ايا 600بيش از  ها، بيماري و پيشگيري

درصد  36و  اند بودهاكنون داراي سندروم تنفسي هانتا ويروس ت
ويروس از انسان به اين . اند جان باختهها از اين بيماري  آن از

در تماس با هايي كه  انسانبلكه  ،شود منتقل نمي يانسان ديگر
پيش از  .شوند بيمار مي ،گيرند ذرات تنفسي موش آلوده قرار مي

بب اپيدمي در سالهاي اول دهه ويروس ديگر سهانتا اين يك 
بر اساس گزارش ژورنال  .شددر هنگام جنگ كره  1950

 3000بيش از ، 2010در سال   5يوزكلينيكال ميكروبيولوژي رو
  . اند هدرصد آنها مرد 12ند و ا آلوده شدهبه آن سرباز 

جديد بود هنگامي  در غربدر حالي كه ويروس براي پزشكي 
پژوهشگران پي بردند كه  ،متحده شناخته شد هاي ايالتكه در 

 يك بيماري همانندي را توصيف كردهسنتي ناواجو، پزشكي 
  .شتكه به بيماري موش ارتباط دا بودند

 

(Image credit: Cynthia Goldsmith. Provided by CDC/ 
Brian W.J. Mahy, PhD; Luanne H. Elliott, M.S.) 

  6آنفوالنزا

بر پايه گزارش سازمان جهاني  ،آنفوالنزابيماري فصل هر در 
 رما اگا .ميرند ميهزار نفر در دنيا از اين بيماري  500تا بهداشت، 

ي آن يك  ، نتيجهآنفوالنزا ظاهر شودي از ويروس  جديد ي سويه

                                                 
1 Hantavirus 
2 Navajo 
3 Four Corners area 
4 Deer mouse 
5 Clinical Microbiology Reviews 
6 Influenza 

كه سرعت گسترش آن بسيار بيشتر است  گيري جهاني است همه
   .شود تر مي و سبب مرگ و مير باال

اندمي آنفوالنزا كه گاهي به آن آنفوالنزاي اسپانيايي ترين پ كشنده
درصد  40شد و حدود  آغاز 1918سال گفته مي شود در نيز 

ميليون  50كه حدود  كرده اندبرآورد  و جمعيت دنيا را آلوده كرد
من فكر مي كنم كه   ":دكتر موهلبرگر گفته است .انسان را كشت

روي دوباره  1918زاي امكان دارد كه چيزي شبيه طغيان آنفوالن
ي راه خود را در جمعيت  جديد ي اگر سويه آنفوالنزا.  دهد

و شود  جابجاتواند به راحتي بين انسان ها  مي انسان پيدا كند،
 يمشكل بزرگ يمتوان ميكه در نتيجه د شوسبب بيماري شديد 

  ."داشته باشيم

 

(Image credit: National Institute of Allergies and 
Infectious Diseases (NIAID)) 

  7نگيد
در فيليپين و تايلند  1950هاي  ستين بار در سالنخ نگيويروس د

هاي استوايي و نيمه استوايي  شد و از آن هنگام در قسمت پديدار
دنيا  كنوني درصد جمعيت 40حدود . دنيا گسترش يافته است

دميك آندر آنها نند كه دنگي ك  زندگي مي هايي در كشور اكنون
كه  نوعي پشه خونخوار: توضيح(است و اين بيماري كه پشه 

هاي آن از پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزيستان و  گونه
تواند  مي داردآن را با خود ) كنند ها خونخواري مي برخي از ماهي

  .داشته باشد سيريگسترش بيشتري در دنياي گرم
بنا ( كند ميليون نفر را در سال آلوده مي 100تا  50 بيماري دنگي

اگرچه ميزان مرگ و مير  ).بر آمارهاي سازمان جهاني بهداشت
در  ،است ها ويروسديگر بسياري از تر از  بسيار پايينتب دنگي 

تواند سبب بيماري ابوال مانند شود كه  موارد ويروس مي % 5/2
د در موارد درمان نشده توان  مي در اين حالت ميزان مرگ و مير

ما نياز داريم كه دوباره در : گفته كه موهلبرگر دكتر .برسد %20به 
زيرا تهديد واقعي براي ما  م،بيشتر فكر كني ويروس دنگيمورد 

  .ستا
غذا و  سازمانيك واكسن به وسيله  2019براي دنگي در سال 

 16تا  9متحده براي استفاده در كودكان  هاي تايال يدارو

                                                 
7 Dengue 
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هاي مركز مديريت و كنترل  ي داده بر پايهتاييد شد كه اي  هسال
و كنند كه دنگي در آنها شايع  هايي زندگي مي ناحيهدر ها،  بيماري

در برخي كشورها يك واكسن . اي از عفونت را دارند خود سابقه
كه ساله در دسترس است  45تا  49تاييد شده براي افراد 

داشته ي آلودگي با ويروس را  سابقهبايد در گذشته آن گيرندگان 
كنند،  آلوده نشده ولي واكسن دريافت ميقبل از آنهايي كه  .دنباش

  .گيرند قرار مينگي تب دبيماري شديد در خطر پيشرفت 

 

(Image credit: Frederick Murphy. Provided by CDC/ 
Frederick Murphy, Cynthia Goldsmith) 

  1روتاويروس
ها در  تا ويروسروواكسن براي حفاظت كودكان از اكنون دو 

اسهال شديد در ، ويروسي كه علت اصلي بيماري دسترس است
اين ويروس مي  .كودكان كم سن و سال مي شودبين نوزادان و 

كه  است راهيو اين از  تواند به سرعت گسترش يابد
به اين معني كه  ( نامند دهاني مي -پژوهشگران آن راه مدفوعي

گرچه  ).ودش ميدهان وارد بدن از راه ذرات كوچك مدفوع 
 يكودكان در دنياي پيشرفته به ندرت از عفونت روتاويروس

اما بيماري در كشورهاي در حال توسعه كشندگي ميرند  مي
خيلي بدن آب هاي بازگرداني  بااليي دارد و در اين حالت درمان

  .در دسترس نيست
در دنيا ، 2008كند كه در سال  سازمان جهاني بهداشت برآورد مي

روتاويروسي جان سال از عفونت  5كمتر هزار كودك  435
اند،  كردهواكسن استفاده از  در انهااما كشورهايي كه  .اند باخته

 و مرگ و مير در آنها را كاهش شديد در ميزان بستري بيماران 
  .اند گزارش كرده

بر اساس گزارش در اين ويروس نخست در خفاش ها ظاهر شد 
نوعي : توضيح(منتقل شد  2زي شبپستانداران و سپس به 
  وارخ چيز همه گاهي  خوار و  زي با دم بلند، گوشت پستاندار شب

                                                 
1Rotavirus  
2 civet 

 

(Image credit: CDC/ Dr. Erskine L. Palmer) 

شود و  در آسياي جنوبي و يا افريقا كه از آن مشك تهيه مي
 .و در پايان انسان را آلوده كرد) شود گوشت آن نيز مصرف مي

كشور در  26در  رسسا ،چينكشور در اپيدمي پس از ايجاد يك 
  77 0بيش از وآلوده  نفر هزار 800بيش از  ،دنيا گسترش يافت

  .ندآنها در يك دوره دو ساله با ويروس كشته شداز نفر 
 و اغلب به پنومونيا شود  ميبدن  تب، لرز و درد بيماري سبب
 ا مخاطدچار التهاب و ب ها كند، شرايط سختي كه ريه پيشرفت مي

%  6/9ميزان مرگ و مير  سارس شود كه برآورد مي .شود مي پر
 .واكسن تاييد شده براي آن وجود ندارد دارد و هنوز درمان و يا

در  ها، بيماري كنترل و مديريت مركز هاي داده ي پايه بر هرچند
تا  2000 ي نخستين دهه هاي از سال رسمورد جديدي از سا

  .كنون گزارش نشده است

 

(Image credit: CDC/ Dr. Fred Murphy) 
   SARS-CoV-2  ويروس

ها  از همان خانواده بزرگي از ويروس SARS-CoV-2ويروس 
ها  ، يا كروناويروسSARS-CoVاست كه ويروس 

)Coronaviruses (،دسامبرماه و نخستين بار در  را شامل مي شود 
 .شد در كشور چين شناخته) Wuhan( وهان در شهر 2019 سال

خفاش در  SARS-CoVمانند اين ويروس به نظر مي رسد 
آلوده از جانوران واسط، انسان را وجود داشته و سپس با گذر 

ها هزار  ده) در زمان نگارش مقاله(زمان تاكنون ز آن ا. استكرده 
گيري سبب  اين همه. اند نفر در چين و ديگر كشورها آلوده شده
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جداسازي گسترده در چين و ديگر كشورها، محدويت رفت و 
هاي آلوده شده و يك تالش از نوع جهاني براي  آمد از كشور

  .است بود تشخيص و درمان و توليد واكسن شكل گرفتهبه

 

(Image credit: NIAID-RML) 
 

ه است و ناميده شد 19-كوويد، SARS-CoV-2ناشي از بيماري 
 .باشد%  3/2برآورد مي شود كه ميزان مرگ و مير آن حدود 

 دارنداي  زمينه سالمتي مشكلا ي بيشتر داراي سنهايي كه  انسان
رسد خطر بيشتري براي داشتن بيماري شديد و يا  به نظر مي
 ،سرفه خشك ،عمومي تبباليني هاي  نشانه .دارندپيچيده را 
 بهد شدي هاي حالت در تواند مي بيماري و است تنگي نفس

 .تبديل شود پنوموني

   MERS-CoVويروس 
كه سبب سندروم تنفسي خاورميانه يا  MERS-CoVويروس 

MERS  )Middle East respiratory syndrome, or MERS (مي شود، 
شد و  پديدار 2012در طغياني در عربستان سعودي در سال 

ويروس  .دشدر كره جنوبي سبب اپيدمي  2015سپس در سال 
MERS كه ي استيها همان خانواده ويروس در SARS-CoV  و

SARS-CoV-2 رسد كه مانند آنها  به نظر مي. در آن جاي دارند
پيش از آنكه به بيماري اين . راه يافته استانسان  از خفاش به
 نگي نفسب، تسبب ت و است كردهشتر ها را آلوده انسان برسد، 

  .دشومي  آلودهسرفه در انسان هاي  و
اغلب به پنوموني شديد پيشرفت مي كند و برآورد بيماري مرس 

و اين  باشد 40تا  30بين  آنمي شود كه ميزان مرگ و مير 
اي است كه از  ويروس شناخته شدهترين كرونا بار مرگويروس، 

 SARS-CoVهاي  مانند ويروس. است جانوران به انسان راه يافته
اي  تاييد شده اين ويروس درمان و يا واكسن SARS-CoV-2 و

  .ندارد

 

(Image credit: Shutterstock) 
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