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ویروسی که دنیا را تکان داد

آنچه در يك ماه گذشته رخ داده، واقعيتي است كه تاريخ علم پزشكي 
ويروس شناسان  هرچند  كرد.  نخواهد  فراموش  هرگز  ويروس شناسي  و 
شبه جزيره  شترهاي  در  قبل  سال   20 حداقل  از  ويروس  اين  معتقدند 
پرستاران  و  پزشكان  مير  و  مرگ  ماجراي  اما  داشته  وجود  عربستان 
بيمارستان ها و نگراني هايي كه اين ويروس در جامعه جهاني ايجاد كرده 
يعنی  برمي گردد؛  ميالدي(  )آوريل 2012  پيش  دو سال  بهار  به  است، 
زماني كه 13 نفر از اعضاي تيم درماني بيمارستاني در اردن به بيماري 
تب دار ناشناخته اي مبتال شدند و 2 نفر از آنها جان خود را از دست دادند 
از معاينه كدام بيمار به آنها  و هرگز كسي متوجه نشد كه اين بيماري 
منتقل شده است. چند ماه بعد، يك مرد سالمند عربستاني در اثر بيماري 
تنفسي از دنيا رفت و براي اولين بار ويروس مرس )MERS( در ترشحات 
 Middle East عبارت  مخفف   MERS كلمه  شد.  يافت  او  تنفسي 
خاورميانه  تنفسی  نشانگان  معنای  به   Respiratory Syndrome
است. چرا كه بيشتر موارد در كشورهای عربی منطقه خاورميانه ديده 

شده است.

از عربستان تا آمريكا
آمريكا  افزوده شدن كشور  با   )MERS( به كرونا ويروس مرس  بيماران مبتال  پراكندگی 
به كشورهايی كه مورد مثبت اين بيماری در آنها گزارش شده، به ۵ قاره رسيده است. تا 
زمان تهيه و تنظيم اين بسته اطالعاتی و آموزشی، 683 نفر در 19 كشور جهان به اين 
بيماری مبتال شده اند كه از اين تعداد 216 نفر فوت كرده اند و آمار ابتال و مرگ و مير اين 
بيماری همچنان رو به افزايش است. بر اساس آخرين گزارش ها، در حال حاضر، موارد 
ابتال به اين بيماری در كشورهای اياالت متحده آمريكا، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، يونان، 
هلند، عربستان، امارات متحده عربی، قطر، اردن، عمان، كويت، مصر، يمن، لبنان، تونس، 
مالزی و فيليپين گزارش شده اما همچنان بيشترين موارد ابتال به اين ويروس در عربستان 
)۵70 مورد( و امارات متحده عربی )68 مورد( گزارش شده است. تا زمان تهيه و تنظيم 
اين بسته، در ايران 2 مورد قطعی بيماری در استان كرمان گزارش شده كه متاسفانه يكی 
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از بيماران فوت شده است. پيگيری اخبار بيشتر را 
می توانيد از پايگاه خبری وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكی به آدرس www.webda.ir دنبال 

نماييد.

طغيان بيماری در عربستان
كوروناويروس  پيرامون  حديث  و  حرف  روزها  اين 
جديد مرس )MERS( خيلي زياد است و پزشكان، 
سفر  عازم  كه  كساني  از  بسياري  و  پرستاران 
بيماري  اين  مورد  در  بايد  هستند،  عمره  زيارتي 
بيشتر بدانند. پيدا شدن يك كوروناويروس كشنده 
جديد، همگان را در ابتدا به ياد بيماري سارس انداخت؛ بيماري كوروناويروسي ديگري 
كه در سال 2003 حدود 800 نفر را به كام مرگ كشاند و بعد از يك سال با گرم شدن 
هوا در فصل تابستان ناپديد شد و تاكنون هيچ مورد انساني ديگري از آن گزارش نشده 
در عرض يك  تنفسی خاورميانه( هم  )نشانگان  كه مرس  گمان مي كردند  برخي  است. 
سال يا حداكثر طی 2 سال ناپديد خواهد شد اما اين ديد خوشبينانه هيچ گاه به واقعيت 
نپيوست و خواب خوشي كه براي اين ويروس ديده بودند، به طغيان بيماری در آغاز سال 
93 در عربستان تبديل شد؛ ماجراي نگران كننده اي كه باعث شده است سازمان جهاني 

بهداشت مجددا زنگ هاي هشدار را در مورد گسترش اين ويروس به صدا درآورد.

رشد سريع مرس
احتمال  قبل  تجربه سال هاي  براساس  و  تيزبينانه تر  نگاه  با  كارشناسان  برخي  هرچند 
انتظار  كسي  هرگز  اما  يابد  افزايش  آوريل(  )ماه  بهار  آغاز  با  بيماري  اين  كه  مي دادند 
رخدادي با اين ابعاد را نداشت. آنچه بهار امسال مرس را با سال هاي قبل متمايز كرد، 
انفجار ناگهاني تعداد مبتاليان گزارش شده )در درجه اول در عربستان و در درجه دوم 
در امارات متحده عربي( است. براي ملموس شدن اين افزايش ناگهاني مبتاليان، كافي 
منحني  بلند  قله  به  و  بيندازيم  تاكنون  ابتدا  از  بيماران  تعداد  منحني  به  نگاهي  است 
توجه كنيم. در اين منحني ديده مي شود كه تعداد بيماران در طول يك ماه ابتداي بهار 
1393 به اندازه تعداد بيماران در عرض 2 سال گذشته بوده است! در روز دوم ماه مي  
)معاول سيزدهم ارديبهشت(، 18 بيمار از شهر جده و رياض در عربستان گزارش شد. در 
حقيقت تعداد مبتاليان در عرض فقط 24 ساعت، از تعداد مبتاليان در تمام طول سال 

تصوير كوروناويروس جديد زير ميكروسكوپ الكترونيكی
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1392 بيشتر شد! با تدبير فراوان سازمان جهانی 
جهت  نظارتی  و  آموزشی  اقدامات  و  بهداشت 
كنترل عفونت در بيمارستان های جده در عربستان 
و جداسازی صحيح بيماران در حال حاضر طغيان 
بزرگ عربستان نسبتا كنترل شده و سير موارد در 

حال حاضر رو به كاهش است.

پزشكان و پرستاران هم در خطرند!
يا  پزشكان  مبتاليان،  پنجم  يك  تقريبا  تاكنون 
پرستاراني بوده اند كه بعد از مراقبت و درمان بيماران 
مبتال به عفونت مرس و عدم رعايت اصول بهداشت 
حرفه ای، خود به اين بيماری مبتال شده اند. ابتالی گروه درماني به اين بيماری، از آن جهت 
نگران كننده است كه نه  تنها اعضای تيم درمان باعث انتقال ويروس به همكاران مي شوند، بلكه 
در ابعاد بزرگ تري مي توانند ويروس را به افراد مراجعه كننده به بيمارستان نيز منتقل كنند؛ به 
عنوان مثال، در طغيان اخير بيمارستاني امارات متحده عربي در ابوظبي، 10 نفر از همكاران 
يك پرستار فيليپيني تيم اورژانس )كه در اثر بيماري تنفسي شديد ناشي از مرس فوت شد( 
نيز بعد از مراقبت از او دچار عفونت مرس شدند. يكي از اين 10 نفر، پرستار فيليپيني ديگري 
بود كه به كشورش بازگشت و به اين ترتيب، پاي اين ويروس به فيليپين نيز باز شد. البته بعد 
از اين مورد مثبت در كشور فيليپين هنوز مورد ديگری از اين كشور گزارش نشده است. در 
زمان سفر به فيليپين كسي از ابتالي او به اين بيماري اطالعي نداشت )در دوره كمون بيماری 
بود( و بعد از رسيدن به فيليپين بيماري اش عالمت دار گرديد كه بدين وسيله تشخيص داده 

شد.
تاكنون 113 عضو كادر درماني با مليت هاي مختلف )عربستان، امارات متحده عربي، 
بيماري  اين  به  ويروس(  اين  گرفتار  و ساير كشورهاي  فيليپين  آمريكا،  متحده  اياالت 

مبتال شده اند.

شايد شترها مخزن ويروس باشند
در ماه هاي اخير، مطالعات بارها نشان داده اند كه شترهاي يك كوهانه عربي مي توانند 
به عنوان مخزن اين ويروس عمل كرده و آن را به انسان منتقل كنند. در اين ميان، نقش 
ابتداي زندگي شترها رخ  شترهاي جوان بسيار مهم تر است چراكه عفونت معموال در 
و  است  بااليي  ويروس  ميزان  داراي  جوان  شترهاي  چشم  و  بيني  ترشحات  مي دهد. 

تقريبا يك پنجم مبتاليان، پزشكان يا پرستاراني بوده اند
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قابليت بيماري زايي انسان را دارند. از آنجا كه شترهاي جوان در زمستان به دنيا مي آيند 
و در ابتداي بهار جمعيت اين شترهاي آلوده شده مي تواند بيماري را به انسان منتقل 
در  بيماري  شدن  بيشتر  اثر  در  آوريل  ماه  بزرگ  موج  شايد  كه  زد  حدس  مي توان  كند، 
شتر ها )در زمستان( و انتقال آن در بهار به انسان باشد. در سال هاي اخير، طي يك پديده 
تدريجي، تعداد مراكز پرورش شتر در مجاورت شهرهاي بزرگ عربستان افزايش يافته 
است. ديده مي شود كه برخي از زائران در دوران حج عمره خود، به قصد تبرك يا تفريح 
از شير شتر عربستاني مي نوشند و به اين ترتيب، خود را در معرض ابتال به اين بيماري 
قرار مي دهند. در ماه گذشته نيز يكي از زائران كشور مالزي بعد از سفر عمره و ابتال به 
بيماري تنفسي شديد تب دار ناشي از مرس جان خود را از دست داد. او در شرح سفر 

خود گفته بود كه در عربستان، شير تازه شتر نوشيده است.
ابتالي  موارد  از طرفي،  بماند.  زنده  تا 72 ساعت  در شير شتر  مي تواند  مرس  ويروس 
اخير در عربستان و امارات نشان مي دهد بيماران، ويروس را از يك بيمار ديگر گرفته اند 
بيماري  اين  اما چگونه  بيماري دارد.  انسان  به  انسان  انتقال  از  اين موضوع حكايت  و 
از فردي به فرد ديگر منتقل مي شود؟ از آنجا كه اين ويروس در ادرار، مدفوع، خون و 
ترشحات تنفسي و خلط بيماران مبتال به مرس وجود دارد، مي توان دريافت كه رعايت 

ترشحات بيني و چشم 

شترهاي جوان داراي ميزان 

ويروس بااليي است و قابليت 

بيماري زايي انسان را دارد.
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دقيق بهداشت و فاصله گرفتن از بيماران مي تواند در پيشگيري از بيماري بسيار موثر 
باشد. اغلب كساني كه مبتال شده اند، در تماس نزديك با بيماران مبتال به مرس بوده اند 
)مراقبت در منزل، پرستاران و پزشكان بيمارستان، مهماني هاي شلوغ و جمعيت زياد در 

حد شانه به شانه شدن(.

ماجرای بيمار يونانی
نباشد  بد  شايد  اما  است،  تنفسي  عالئم  و  سرفه  و  تب  معموال  بيماري  عالئم  هرچند 
ماجراي بيمار يوناني را كه در ماه گذشته به مرس مبتال شد، يكبار ديگر با دقت مرور 
كنيم؛ اين بيمار به همراه همسرش در يك مهماني شلوغ كه در شهر جده و به مناسبت 
جشن روز ملي يونان برگزار شده بود، شركت مي كند و چند روز بعد، همسرش به تب و 
اسهال مبتال مي شود و با تشخيص حصبه تحت درمان قرار مي گيرد. پس از چند روز 
كه از تردد اين مرد يوناني براي مراقبت از همسرش به اين بيمارستان مي گذرد، عاليم 
تب و اسهال در او نيز پديدار مي شود. او به يونان برمي گردد و در بيمارستاني در آتن از 
او عكس راديولوژي قفسه سينه مي گيرند و با تعجب مي بينند كه هرچند عاليم تنفسي 
ندارد اما كدورت دوطرفه ناشي از عفونت در ريه هاي او وجود دارد و بررسي در همان روز 

نشان مي دهد كه او به مرس مبتال شده است.
هرچند بيماران معموال تب و عاليم تنفسي دارند اما بايد به خاطر داشت كه ممكن است 
در مسافر يا زائري كه از عربستان يا امارات متحده عربي برمي گردد، تنها نشانه اوليه 

بيماري تب باشد و تازه بعد از چند روز، عاليم تنفسي در او پديدار شوند.

چه كسانی بيشتر در خطرند؟
فوت شيرخوار 9 ماهه عربستاني و ابتالي كودك 4 ساله اماراتي كه مادرش از حج عمره 
برگشته بود، نشان مي دهد كه زائران بعد از بازگشت مي توانند با رعايت بهداشت و حفظ 
فاصله از ديگران، از بيمار شدن ساير افراد خانواده و اقوام پيشگيري كنند. افرادي كه 
فوت مي كنند، معموال كساني هستند كه حداقل به يكي از بيماري هاي زمينه اي )مانند 
لحاظ  از  دليل  هر  به  اينكه  يا  مبتال هستند  و...(  ريوي  بيماري  قلبي،  بيماري  ديابت، 
جسماني و مقابله با بيماري ضعيف ترند )مانند زنان باردار، شيرخواران و خردساالن(. 
با  يا در منزل  دارد  آنها وجود  در  بيماري شديد  احتمال  توصيه شده است كساني كه 
چنين فردي درتماس هستند، امسال از سفر حج عمره صرف نظر كنند و آن را تا سال 
از سفر  با بيمار مبتال به عفونت ريوي بعد  ديگر به تاخير بيندازند. تمام پزشكاني كه 
حج روبه رو مي شوند، بايد بالفاصله به نزديك ترين مركز بهداشت اطالع دهند تا نمونه 
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ترشحات تنفسي بيمار )براي بررسي از نظر مرس به وسيله مركز مديريت بيماري هاي 
واگير وزارت بهداشت( به آزمايشگاه ملي ويروس شناسي ارسال شود.

به روايت آمار
گزارش شد  در عربستان  بيماري مرس  امسال، 83 مورد  فروردين  ماه  آخر  روز  در 10 
كه از اين تعداد ۵7 مورد در شهر جده بودند و ساير موارد در شهرهاي رياض، مدينه 
منوره، مكه مكرمه، نجران و تبوك. طي ماه گذشته نيز تعداد اعضاي تيم درماني كه به 
اين بيماري ويروسي مبتال شده اند، در كشور عربستان 27 نفر و در امارات متحده عربي 
21 نفر )عموما بيمارستان االهلي امارات( بوده است. با احتساب ساير موارد ابتال در 
عربستان و امارات، جمعا 94درصد از كل موارد گزارش شده تا بيستم آوريل 2014 به 

 صورت انتقال فرد به فرد بوده و در مراكز درماني رخ داده است.
در اين ميان، جده به  عنوان يكي از شهرهاي مهم كه ميليون ها مسافر از سراسر جهان 
براي انجام فريضه حج به آن مي روند، از اهميت بسياری برخوردار است. اغلب مبتاليان 
در طغيان اخير جده يا از نيروهاي درماني بيمارستان ها بوده اند )23 درصد از كل موارد 
چنين  در  بودند.  شده  مبتال  كوروناويروس  به  بيمارستان  در  كه  بيماراني  يا  جده(  در 
موقعيتي، بهترين راه در مقابل طغيان بيماري، »رعايت دقيق اصول كنترل عفونت« در 

بهتر است كساني كه احتمال بيماري 

شديد در آنها وجود دارد يا در منزل با 

چنين فردي درتماس هستند، امسال 

از سفر حج عمره صرف نظر كنند
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با وضعيتی  نيز  امارات متحده عربي  بيماري در  مراكز درماني است. در جريان طغيان 
به  بيمارستان  آن  اورژانس  كادر  و  تيم درماني  ابتالي اعضاي  و  روبه رو هستيم  مشابه 

دنبال مراقبت از يك مورد قطعي بيماري به صورت زنجيره وار ادامه يافته است.

دست ها را بايد شست!
بيماري  از  و ماليم تري  زمينه اي معموال سير خفيف تر  بيماري  بدون  و  افراد جوان  در 
انتظار مي رود از طرفی مرس می تواند سالمندان ضعيف و دارای بيماری های زمينه ای را 
دچار بيماری های شديدتر نمايد، رعايت دقيق تمام نكته هاي بهداشتي و حفاظت فردي 

در برخورد با بيماران بسيار حائز اهميت است.
هنوز كسي به طور دقيق نمی داند كه راه انتقال بيمارستاني ويروس چيست و چرا برخي 
اعضاي تيم درماني مبتال مي شوند، درحالي كه سايرين در امان مي مانند. نه تنها از راه 
تنفسي و تماس با ترشحات بيمار )خون، ادرار و مدفوع( امكان انتقال مرس وجود دارد، 
بلكه اين ويروس مي تواند حدود 24 تا 48 ساعت نيز در شرايط مناسب رطوبت و دما 
روي سطوح باقي بماند و باعث بيماري كساني شود كه نكته هاي بهداشتي را رعايت 
نمي كنند. به همين دليل، ضدعفوني كردن صحيح سطوح، شستشوي مكرر و صحيح 

دست ها و استفاده از ماسك در فاصله نزديك بيماران توصيه مي شود.

شستشوي مكرر و صحيح 

دست ها و استفاده از 

ماسك در فاصله نزديك 

بيماران توصيه مي شود


