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Introduction Ebola, Chikungunya, and Brucella are the most important pathogen in 21st 
century. In fact, definitive treatment has not yet been identified for any of these factors. 
Hence,the aim of this study was to analyze and measure statistical data, using Zika software for 
these three factors in the United States, Israel, and Saudi Arabia between 2010 to 2017.
Conclusion Ebola was more important in the United States and Israel, while brucella received 
more research in Saudi Arabia. In terms of all three factors, the number of researches was 
very limited before 2010, with the peak in 2013 and 2014. It can be said that the studies had 
relatively regular increasing trend until 2014, and, then, the trend has decreased or remained at 
the previous level. 
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های عفونی در جهان بررسی و تحلیل روند بیماری
  افزار زیکابا استفاده از نرم
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مالک اشتر، تهران،  یدانشگاه صنعت ،یستیز یهایپژوهشکده علوم و فناور
  رانیا

  
  چکيده
گونیا و بروسال جز عوامل مهم های عفونی مانند ابوال، چیکنبیماری :مقدمه
از  هستند. در حقیقت تاکنون درمان قطعی برای هیچ یک ۲۱زا در قرن بیماری

هدف از این مطالعه تحلیل و مطالعات آماری با  .عوامل شناسایی نشده است
شده داخلی زیکا در زمینه این سه عامل در کشورهای افزار طراحیاستفاده از نرم

  . بود ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۰های ایاالت متحده، اسرائیل و عربستان در سال
بروسال در عربستان حجم متحده و اسرائیل و  ابوال در ایاالتگیری: نتیجه

بیشتری از تحقیقات را به خود اختصاص داده است. در زمینه هر سه عامل میزان 
ها در بسیار کم بوده است و اوج انجام پژوهش ۲۰۱۰ها تا قبل از سال پژوهش
توان گفت روند انجام طور نسبی میبوده است. به ۲۰۱۴و  ۲۰۱۳های سال

ظم افزایشی را در برگرفته است و پس از آن این روند من ۲۰۱۴ها تا سال پژوهش
  روند در سطح قبلی یا میزانی کاهش داشته است. 

  افزارزا، ابوال، نرمگونیا، بیماریبروسال، چیکنها: کلیدواژه
  

  ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:
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  مقدمه

های اخیر با پیشرفت علم ژنتیک و شناسایی عوامل سالدر 
اند های بسیاری در جهان شناسایی شدهزای نوظهور، بیماریبیماری
زایی عوامل مسبب آنها، زایی و جهشدلیل سرعت بیماریکه به

کنترل آنها بسیار مشکل بوده و در بسیاری از موارد سالمت و 
اند. سه عامل قرار داده ها تحت تاثیراقتصاد یک کشور را سال

های هایی هستند که در سالگونیا از بیماریبروسال، ابوال و چیکان
اند و میزان ضررهای اخیر کشورهای بسیاری را تحت تاثیر قرار داده

های ناشی از آنها در حدی بوده است که بسیاری آنها را نقشه
بررسی روند  ].۱- ۳دانند [یافته میریزی شده کشورهای توسعهبرنامه

های تواند دیدگاه مناسبی از تالشها میانتشار مقاالت در این حوزه
ویژه در علوم زیستی ارایه نماید. با های دانش بهمحققان در حوزه

رغم های زیستی علیکاوی مقاالت منتشرشده در حوزهداده
توان های محققین میروزآوری اطالعات با توجه به آخرین یافتهبه

ت و سوی تغییرات زیستی نیز دسترسی داشت و برای به سم
بندی هوشمند اطالعات و گیری، واکشی اطالعات، دستهپیش

ترین های مختلف اطالعاتی اقدام نمود. از مهمتشخیص حوزه
ای است های دادهروزبودن پایگاهها در بررسی مقاالت علمی بهقدم

 .]۵، ۴آوری نمود [توان جمعکه در این حوزه می
مقاالت آنالین موجود در ثبت دلیل افزایش های اخیر بهدر سال
های استخراج کاوی و استراتژی های اطالعاتی، به کاربرد متنپایگاه

. در پزشکی، توجه بسیاری شده استاطالعات از مقاالت زیست
ها هرساله روبه افزایش است و بررسی حقیقت روند پژوهش

عالقمند به یک موضوع خاص با ها برای فرد تک این پژوهشتک
ها، روند افزایش مقاالت و تحقیقات توجه به تنوع پایگاه داده

های آنالیز شبکه ].۶گیر است [کاری، غیرممکن یا بسیار زمان
توان به هایی است که با استفاده از آن میاجتماعی یکی از راه

عالقمندی محققان به موضوعات مختلف علوم، همکاری میان 
های سال اخیر شبکه ۱۰ات و محققان دست یافت. در موسس

اجتماعی مختلف (مانند تامسون رویترز و شبکه علوم) و 
اند. سازمان های بسیاری حاصل شدهافزارهای آنالیز دادهنرم

هایی داشته است که بهداشت جهانی همواره تاکید بسیاری بر روش
واسطه سه نمود و بهواسطه آن بتوان مقاالت و نتایج آنها را مقایبه

های محققان را آن بتوان واحدهای تحقیق و توسعه و تالش
]. همچنین هرروزه ۷- ۹منظور بهبود حال بیماران سرعت بخشید [به

های های ژنتیکی، بیماریورزیبا پیشرفت علم ژنتیک و دست
که منجر به ایجاد بیماری یا مرگ در شود جدیدی در دنیا معرفی می

 شودها یا مواد سمی میها، باکتریستفاده از ویروسانسان، با ا
در زمینه این عوامل و راهکارهای درمانی و مقابله هرروزه،  .]۱۰[

رسد که شناسایی، ثبت میهای داده بهمقاالت زیادی در پایگاه
وجو تشخیص و اهمیت موضوعات توسط فرد محقق با جست

  غیرممکن است.رسانی کاری های اطالعتنهایی در پایگاهبه
 افزاری کاربردی دربدین منظور در دانشگاه صنعتی مالک اشتر، نرم

نام زیکا (زیست کاوشگر) طراحی بهکاوی کاوی و مقالهحوزه متن
های متنی در حوزه افزار قادر به آنالیز داده. این نرمشد

های شناسی، با استفاده از پردازش زبان طبیعی و الگوریتمزیست
موجود در این زمینه است. زیکا توانایی آن را دارد که با استفاده از 

شناسی، آنالیزهایی را مبنی بر تعداد، کلمات کلیدی در حوزه زیست
عناوین و موضوعاتی از این دست را در مقاالت انجام دهد. این 

سازی عنوان و ، مدلایپایه آمارهایافزار دارای سه قسمت نرم
حقیقاتی است که هر کدام از آنها دارای ت کاوش روند
ترین هایی هستند. کاوش روند تحقیقاتی یکی از مهمزیرمجموعه

که عامل زمان را درنظر گرفته و به افزار است های این نرمبخش
. این نمایداصطالح روند تحلیل متن را در یک بازه زمانی بررسی می

های میت بخشکه به اه نمایدها به پژوهشگر کمک میتحلیل
برده و درک مختلف متن یا موضوعات آن در طول زمان پی

با استفاده از کلمات  این بخشدر  دست آورد.هتری از آن بعمیق
کاربر قادر است تمامی مقاالت را  ،دلخواه یا لیستی از کلمات کلیدی

. نمایدجو کرده و نحوه تغییر در استفاده از آن را مشاهده وجست
 افزارنرم شود. به این معنا کهاز رگرسیون استفاده می برای این کار

و یک نمودار از آن را ایجاد و  نمودهای را تجمیع های نقطهتحلیل
در این بخش کاربر قادر است براساس  دهد.میبه کاربر نمایش 

ژورنال  ۱۰نویسنده برتر یا  ۱۰، کشور یا کشورهای تولیدکننده مقاله
کاربر در بخش روند تحلیل در طول زمان،  .یدانتخاب نمابرتر خود را 

قادر است روند موضوعات یا عناوین را در متن برای یک بازه دلخواه 
طور مثال کاربر ممکن است مشاهده کند یک مشاهده کند. به

در یک بازه زمانی با افزایش توجه ها میکروُارگانیسمموضوع مانند 
های مانند سلولرو شده است و از طرفی موضوعی دیگر هروب

یا تغییر چندانی نکرده است. این  یافته استکاهش  سرطانی
گیرد چراکه در تحلیل از تحلیل روند قبل در سطح باالتری قرار می

  شود.در طول زمان انجام میاین مرحله تحلیل معنایی 
سه عامل اهمیت  زمانی و تحلیل روند ، بررسیگزارشهدف از این 
گونیا و بروسال در سه کشور ایاالت متحده، اسرائیل و ابوال، چیکان

جو در متون و وجستافزار زیکا با استفاده از نرمبا عربستان 
  .بود زیستیهای اطالعاتی پایگاه

  
  هاو روش اطالعات

پژوهش حاصل نتیجه بررسی کاربردی از مطالعات توصیفی و 
 ٢٠١٧تا  ٢٠١٠های افزار زیکا در گستره سالآماری حاصل از نرم
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است. متغیرهای اصلی مورد پژوهش شامل بررسی مقاالت و 
زا مطرح ابوال، شده در زمینه عوامل بیماریهای انجامپژوهش

وجو ه با استفاده از جستگونیا بودند که هر سه واژبروسال و چیکان
به عنوان عناوین مورد  ٢٠١٠-٢٠١٧افزار زیکا در میان سالهای در نرم

مطالعه پیشنهاد شدند. کشورهای مورد مطالعه امریکا، اسرائیل و 
عربستان به عنوان کشورهای اصلی در این تحقیقات معرفی شدند. 

ق های کشورهای فوهدف از انجام این پژوهش بررسی عالقمندی
در زمینه پژوهش عوامل فوق و پیدانمودن خط مشی تحقیقاتی و 

های علم در زمینه این سه بیماری بود. منبع میزان پیشرفت
آوری اطالعات مربوط به کشورهای انتخابی با استفاده از جمع
های جهانی اینترنت، های اطالعاتی موجود از جمله شبکهبانک

ن اطالعات رسمی منتشرشده ای و همچنیمدالین، منابع کتابخانه
از سوی کشورهای مورد بررسی با استفاده از روش مطالعات 

  .تطبیقی با محدوده ذکرشده در پژوهش صورت گرفت
کاوی کاوی و مقالهافزاری کاربردی در حوزه متنافزار زیکا نرمنرم

های متنی در حوزه افزار قادر به آنالیز دادهاست. این نرم
های ستفاده از پردازش زبان طبیعی و الگوریتمشناسی، با ازیست

موجود در این زمینه است. زیکا توانایی آن را دارد که با استفاده از 
شناسی، آنالیزهایی را مبنی بر تعداد، کلمات کلیدی در حوزه زیست

عناوین و موضوعاتی از این دست را در مقاالت انجام دهد. این 
، مدلسازی عنوان و ایپایه هایآمارهافزار دارای سه قسمت نرم

تحقیقاتی است که هر کدام از آنها دارای  کاوش روند
  هایی هستند. زیرمجموعه

ترین ترین و در عین حال سادهیکی از مهم ای:های پایهآماره. ۱
های ساده از های تحلیل متون زبان طبیعی بر مبنای آمارهروش
 ،هیستوگرام کلماتها شامل این آمارهآیند. دست میهمتن ب

 هستند. ابر کلماتو  کلمات اوانیفر
که  شودها اطالق میای از الگوریتمبه دستهسازی عنوان: . مدل۲
یا موضوعات انتزاعی پنهان در یک متن  هادنبال یافتن عنوانبه

ممکن است یک مقاله در مورد چندموضوع ، طور مثال. بههستند
ریاضی یک توزیعی از کلمات هر موضوع از دید  ؛بحث کرده باشد

توان ساختارهای معنایی سازی عنوان میاست. با استفاده از مدل
 نهان در متون را یافت. 

هایی که روی ترین تحلیلیکی از مهمتحقیقاتی:  کاوش روند. ۳
هایی است که عامل زمان را در نظر شود تحلیلمتون انجام می

در یک بازه زمانی بررسی اصطالح روند تحلیل متن را گرفته و به
کند که به اهمیت ها به پژوهشگر کمک میکند. این تحلیلمی

برده و های مختلف متن یا موضوعات آن در طول زمان پیبخش
 دست آورد.هتری از آن بدرک عمیق

بندی و مورد تجزیه و آوری نهایی، طبقهاطالعات پس از جمع
  تحلیل آماری و نموداری قرار گرفت. 

  
شده در ایاالت های انجامبررسی کلمات کلیدی در پژوهش

  متحده، اسرائیل و عربستان
افزار زیکا از گرفته در ابر کلمات نرمبا توجه به تحقیقات صورت

در ایاالت متحده، این نتیجه حاصل شد که  ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۰های سال
عنوان ها بهگونیا در این سالویروس ابوال و ویروس چیکان

). در حالی ۱اند (شکل ها بودههای اصلی بررسی و تحقیقاژهکلیدو
ها در اسرائیل، ها عمده مرکز توجه پژوهشکه در همین سال

ها بیشترین ). در همین سال۲ویروس ابوال بوده است (شکل 
زا در عربستان در زمینه بروسال و ها میان عوامل بیماریبررسی
  ).۳ا بوده است (شکل گونیمیزان کمتری در زمینه چیکانبه

  
  در ایاالت متحده ٢٠١٧تا  ٢٠١٠ای هابر کلمات از  سال )١شکل 

  

  
  در اسرائیل ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۰های ابر کلمات در سال )۲شکل 

  

  
  در عربستان سعودی ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۰های ابر کلمات در سال )۳شکل 

  
ویروس ابوال سبب یک بیماری کشنده، شدید و قابل انتقال از 
انسان به حیوان است. این ویروس از خانواده فیلوویریده است و 
قابلیت انتقال از انسان به انسان از طریق تماس مایعات بدن را 

زایی شدت کشنده و قدرت بیماریدارد. در حقیقت این بیماری به
ریزی ا را داشته و سبب مرگ در اثر خونهفراوان در انسان و پریمات

 %۱۰۰تا  ۵۰میزان کشندگی این ویروس در گستره باالی  وشود می
وجود مخزن  ،الزمه ماندگاری ویروس ابوال در محیطقرار دارد. 

توان گفت منشا اولیه این ویروس در . میاست فراوان یحیوان
]. ۱۱- ۱۴تیغی است [خوار و جوجهگوریل، شامپانزه، خفاش میوه

الزمه ماندگاری نمایند که تاکید میهای عفونی بیماری پزشکان
 ویروس ابوال در محیط و تسهیل انتشار آن در جوامعی است که

که ابوال به  صورتی در و باشد فراوان آنجا در حیوانی مخزن
 حیوانین دلیل نداشتن مخزهانتشار یابد ب یافتهتوسعهکشورهای 

نترل بیماری در این کشورها بسیار ساده است نشده فراوان، ککنترل
از آنجایی که این  کنند. کنترل را بیماری توانندمی راحتیبه آنهاو 

یابد و بیشتر از راه تماسی ویروس از مسیر تنفسی انتقال نمی
شود، احتمال شیوع آن در جوامعی که بهداشت عمومی منتقل می
علت همچنین به ].١٦، ١٥تری دارند بسیار بیشتر است [ضعیف

توان گفت این ماندگاری این ویروس در حیوانات ذکرشده، می



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وشآرام هیآسو  نژادیروحان دهیحم  ۱۸۴

   ۱۳۹۷ پاییز، ۴، شماره ۷دوره                        پژوهشی طب انتظامی- علمینامه صلف

ای خاص دوام آورده تا شرایط ها در منطقهتواند سالویروس می
 چین و هند احتماال و آفریقابنابراین ظهور آن در انسان فراهم شود. 

البته خطر تغییر  .هستند وسیع انتشار خطر معرض در منطقه دو
های محیط با سازگاریها و ی و رفتار غیرطبیعی ویروسژنتیک

و  مختلف وجود دارد که ممکن است در نهایت همه جهان را فراگیرد
درمان قطعی  هیچ FDAتاکنون همین امر سبب شده است که 

   .برای درمان این بیماری را تایید ننموده است
و سپس های در زمینه ویروس ابوال بیان در بخش بعد ابتدا پژوهش

، ۱۷افزار زیکا مقایسه شد [نتایج با اطالعات حاصل از تحلیل نرم
۱۸.[  

  
  افزار زیکاتحلیل شیوع ابوال براساس گزارشات جهانی و نرم

در گینه بیسائو  ٢٠١٣ابتدا در ماه دسامبر سال گسترش ویروس ابوال 
 سرعت به سایر کشورهای منطقه از جمله سیرالئون وبه آغاز شد و

 ٢٨٠٠٠، ٢٠١٥و  ٢٠١٤های این بیماری در سال. نمودسرایت لیبریا 
نفر شد.  ١١٠٠٠فرد را در آفریقا مبتال ساخت و سبب مرگ بیش از 

سال پیش بوده  ٤٠توان گفت شناسایی این بیماری از حدود می
است اما تاکنون درمان قطعی برای این بیماری شناسایی نشده 

د نسازفرد میمنحصر بهعواملی که شیوع این بیماری را است. 
 کشور، شیوع همزمان در چند اشاعه آن در غرب آفریقا، شامل

 سابقه انتقالمیزان و سرعت بی انتقال بیماری در مناطق شهری،
های عدم درمان قطعی این بیماری، صنایع و یکی از علت. هستند
های داروسازی هستند زیرا بیشترین جمعیت درگیر با این شرکت

نیافته هستند که صنایع بیماری افراد فقیر در کشورهای توسعه
گذاری در این کشورها بزرگ داروسازی اهمیت چندانی برای سرمایه

دانند وال را تنها یک ویروس میاب ،برخی از کارشناسانقایل نیستند. 
و شرایط فرهنگی و مراسمات  محیطیکه به علت شرایط زیست

و  ایاالت متحدهدر آفریقا منتشر شده است و  ویژه خاکسپاری
برخی دیگر از کشورهای غربی در حال مبارزه با این بیماری هستند 

ی هاعلت دخالتای دیگر معتقدند این ویروس بهاما در مقابل، عده
  ].۱۹-۲۱است [در آفریقا منتشر شده  ایاالت متحدهژنتیکی 

و  یاالت متحدههای ابرخی از کارشناسان بهداشت جهانی از واکنش
ها کندی و میزان اندک کمکهمچنین المللی به ابوال و جامعه بین

و با اشاره به تاثیر محدود این اقدامات، چندین  اندنمودهانتقاد 
ا ساختار مدیریت بهداشت جهانی، تعهد جامعه له را در ارتباط بامس
های المللی به تقویت ظرفیت آمادگی و واکنش به بیماریبین
مناظره در مورد این که  گیر در کشورهای فقیر مطرح کردند.همه

سازمان بهداشت جهانی باید دارای یک تیم واکنش سریع از 
یر های بهداشتی نظمتخصصین بهداشت برای رسیدگی به فوریت

  . ]۲۲- ۲۴[ هنوز ادامه دارد باشد، شیوع ابوال در غرب آفریقا
شود هایی که بر متون انجام میترین تحلیلیکی از مهم

اصطالح روند هایی است که عامل زمان را درنظر گرفته و بهتحلیل
ها به کند. این تحلیلتحلیل متن را در یک بازه زمانی بررسی می

های مختلف متن یا اهمیت بخشکند که به پژوهشگر کمک می
تری از متون تا درک عمیقبرده موضوعات آن در طول زمان پی

. در تحلیل روند با استفاده از کلمات دلخواه یا لیستی حاصل نماید
جو کرده و واز کلمات کلیدی کاربر قادر است تمامی مقاالت را جست

کار از  نحوه تغییر در استفاده از آن را مشاهده کند. برای این
ای را های نقطهشود. به این معنا که تحلیلرگرسیون استفاده می

دهد آن را به صورت یک نمودار به کاربر نمایش می تجمیع کرده و
]۲۷ -۲۵.[  

افزار زیکا میزان عالقمندی محققان ایاالت متحده در زمینه نرم
) ٤صورت یک هیستوگرام (شکل تحقیق در زمینه ویروس ابوال را به

دهد دهد. نتایج نشان مینشان می ٢٠١٠-٢٠١٧های سال در
 ٢٠١٣های داده در سال بیشترین تمرکز تحقیق در زمینه ابوال، پایگاه

 ٢٠١٥ادامه داشته است. در سال  ٢٠١٤است و این روند تا سال 
های صورت موردی بوده است. در حالی که مطابق دادهها بهپژوهش

ر زمینه این ویروس در ایاالت متحده ها دافزار، میزان پژوهشنرم
های اطالعاتی کاهش یافته است. این میزان در متناسب با پایگاه

 ۴و  ۵با مقایسه اشکال  ).٥اسرائیل افزایش یافته است (شکل 
بوده  ۲۰۱۳توان گفت شروع عالقمندی در هر دو کشور در سال می

ت های اولیه در ایاالت متحده شددر سال هاپژوهشاست و 
تر بوده صورت پراکندهبیشتری داشته در حالی که در اسرائیل به

های داده نیز وجوی دستی در پایگاهاست. با استفاده از جست
ها در زمینه ویروس ابوال در همان توان گفت اوج پیشرفتمی
گیرشدن آن در کشورهای همزمان با همه ۲۰۱۴و  ۲۰۱۳های سال

فعالیت اسرائیل شدت بیشتری  ۲۰۱۶آفریقایی بوده است. در سال 
  قابل رویت است. ۵خوبی در شکل یافته است و این مطلب به

  

  
در ایاالت  ٢٠١٧تا  ٢٠١٠های در سال هیستوگرام کلمات ویروس ابوال )۴شکل 

  متحده
  

  
  ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۰های ، سالهیستوگرام ویروس ابوال در اسرائیل )۵شکل 

  
توان گفت احتماال در زمینه این با توجه به مشاهده این امر می

تحقیقات تقسیم کاری صورت گرفته است و در حقیقت اسرائیل 
گذاری آن در ایاالت متحده دهنده روند تحقیقاتی است که پایهادامه
شود طور که مشاهده میها قبل شکل گرفته است. همانسال

های روس، عوامل بالینی و روشبیشتر تحقیقات در زمینه این وی



 ۱۸۵  کایافزار زدر جهان با استفاده از نرم یعفون یهایماریروند ب لیو تحل یبررســـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ای نظیر ایاالت متحده و یافتهدرمان آن در کشورهای توسعه
های اداری در ت و ساختماناتحقیقاسرائیل است و ظرفیت 

  شود. کشورهای تحت تاثیر آفریقایی دیده نمی
های مطالعاتی در این دو کشور گویای همکاری میان همچنین داده

بررسی در زمینه این ت و ازمینه تحقیق یافته درکشورهای توسعه
افزار را های بیشتر نیازمند این است که نرمبیماری است. تحلیل

روزرسانی شود که موسسات مورد تحقیقات و صورتی بهبه
تری در زمینه نویسندگان همراه را شناسایی نماید و اطالعات دقیق

ها در شها ارایه دهد. همچنین افزایش میزان پژوهاین همکاری
های ها و روشتواند گویای افزایش ایدهمی ٢٠١٤/٢٠١٥های سال

دهد تر و بهتر نیز باشد چراکه آمار نشان میآزمایشگاهی دقیق
صورت گرفته است و احتمال  ١٩٩٠های اولین تحقیقات از سال

  ها به وقوع پیوسته است. رود اوج پیشرفت نیز در این سالمی
  

  یکا)گونیا (زویروس چیکان
یک ویروس نوپدید ناشی از انتقال گونیا (زیکا) چیکانویروس 

بار در کشور اوگاندا در سال که اولین استتوسط گزش حشرات 
جز حشرات به ده است.شمیمون نوع رزوس شناسایی  در ۱۹۴۷

پس از تاکنون ناقل دیگری برای این بیماری شناسایی نشده است. 
تانزانیا در  در و اوگاندا در ۱۹۵۲در سال  این بیماری ۱۹۴۷سال 

های ناشی از بیماری زیکا در ده است. طغیانشانسان شناسایی 
 ثبت شده است. کشورهای ناحیه اقیانوس آرامآسیا و  فریقا،آ

در سال  اقیانوس آرامبار در منطقه های ویروس زیکا اولینطغیان
برزیل و ( بیجنو آمریکای منطقه در ۲۰۱۵ در آن از پس و ۲۰۱۳

کشور آمریکای  ۱۳کلمبیا) و آفریقا (کابوورده) گزارش و در بیش از 
صورت انفرادی گزارش شده است که بیانگر گسترش هجنوبی ب

بیماری ناشی از نهفتگی دوره است. جغرافیایی سریع ویروس زیکا 
   .]۲۸-۳۰است [ویروس زیکا مشخص نشده اما احتماال چند روز 

مشابه عالیم ناشی از  گونیاناشی از ویروس چیکان عالیم بیماری
شامل است که های آربوویروسی ازجمله بیماری دنگی سایر عفونت

درد عضالنی و  تب، راش و بثورات جلدی، التهاب ملتحمه چشم،
کلمات مرتبط با  ۶شود. شکل میخستگی و سردرد  و مفصلی

 تا  ۲ده و طی این عالیم معموال خفیف بودهد. ویروس را نشان می
گونیا از خانواده ویروس زیکا در واقع چیکان .شوندمی برطرف روز ۷

یابد، این ویروس از نظر است و توسط همان پشه انتقال می
  ].۳۲، ۳۱گیر است [کارشناسان عفونی بسیار خطرناک و همه

  

  
	گونیاوط به خصوصیات ویروس چیکانابر کلمات مرب )٦شکل 

  
نظر افزار زیکا بهی انجام شده توسط نرمهاپژوهشبا توجه به 

عنوان یک عامل گونیا در پوشش ویروس زیکا بهرسد چیکانمی
  زا مهم در سرتاسر جهان اختالل ایجاد نموده است.بیماری

در زمینه این ویروس از اواخر  هاپژوهش، شروع ۷مطابق شکل 
ج مطالعات شدت یافته است و تاکنون ادامه دارد. او ۲۰۱۲سال 

است. در حقیقت در همین سال که این  ۲۰۱۳انجام شده در سال 
یافتن،  جهت هاپژوهشویروس در ایاالت متحده رواج یافت و 

این ویروس  های درمانی نیز در این کشور افزایش یافته است.روش
ریبوز از دو اسیدآمینه آسپارتات و - ADPسازی قادر به خارج

ها با خاصیت واسطه آن بسیاری از پروتئینگلوتامات است و به
  ]. ۳۳سازد [ضدویروسی را در بدن انسان غیرفعال می

  

  
  ایاالت متحدهدر  ٢٠١٧تا  ٢٠١٠های در سالگونیا هیستوگرام چیکان )٧شکل 

  
  

  بررسی بروسلوز و عالقمندی کشورهای مطرح
ترین عوامل های دسته سه و یکی از مهمبروسال از ارگانیسم

زای جهانی است. این بیماری از موارد مشترک میان دام و بیماری
انسان است و با مصرف گوشت آلوده یا تماس با حیوان آلوده به 

این بیماری ضررهای راحتی قابل سرایت است. این بیماری، به
کشورهای مختلف و ایران وری شماری به صنعت دامپراقتصادی بی

ها سقط جنین و عواقب ترین این زیانبرجستهوارد نموده است. 
سازد. با وجود این، پس از آن است که گله را از حیز انتفاع خارج می

کنی بیماری در ها و نیاز به ریشهدرگیر بودن سالمت انسان
جوامع عنوان پایه و اساس محو بیماری در های حیوانی بهجمعیت

جانبه پیرامون این بیماری را همی و تحقیقی هسانسانی ضرورت برر
. از آنجا که بروسلوز بیماری ]۳۴- ۳۶[ کندبیش از پیش هویدا می

شود، اقتصادی و بهداشت عمومی محسوب می نظرمهمی از 
ای برای کنترل آن اجرا ضروری است که در مناطق آندمیک برنامه

   .دشو
توسط  یرانوجود بروسلوز در ا ١٩٣٢سال بار در رای اولینب

در  کاوهو  دلپی. ه استدشکارشناسان انستیتو پاستور مشخص 
وسیله کشت از شیردان یک گوساله در موسسه رازی به ١٩٤٤سال 
در یک  ١٩٥٠بروسال ابورتوس را جدا کردند. در سال  ،شدهسقط

وجود میکروب  ،های اطراف اصفهانواگیری سقط جنین در میش
شده و همچنین شیر های سقطبروسال ملی تنسیس در جنین

و  انتسار. های آن ناحیه توسط موسسه رازی به اثبات رسیدمیش
شده گاو در سال این میکروب را از جنین سقط ١٩٥٥در سال  اردالن
وجود بروسال ملی  ١٩٦٢از شیر گاو جدا نمودند. در سال  ١٩٦٢

بروسال سوییس  ١٩٧١اثبات رسید و در سال تنسیس در نیشابور به 
د. در ایران اولین گزارش از شدر حومه حصارک از خوک جدا 

جداسازی بروسال ابورتوس از گوسفند بروسلوز عنوان عامل سقط 
ه شد. يارا عبادیو  ذوقیتوسط  ١٩٨٢جنین در آن حیوان در سال 

 ذوقیبروسال ملی تنسیس از شتر توسط  ١٩٨٧و  ١٩٨٦های در سال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وشآرام هیآسو  نژادیروحان دهیحم  ۱۸۶

   ۱۳۹۷ پاییز، ۴، شماره ۷دوره                        پژوهشی طب انتظامی- علمینامه صلف

جدا شد. در سایر نواحی ایران وجود بروسلوز در انسان و  عبادیو 
با توجه به اطالعات موجود و انتقال  .ده استیها به اثبات رسدام

و  ٢٠١٣های این باکتری در برخی کشورها نشان داده شد که در سال
همان طور  .]۳۸، ۳۷[ شیوع این باکتری بسیار زیاد بوده است ٢٠١٤

ها در این سال و شود میزان پژوهشمشاهده می ۸که در شکل 
 )٨(شکل های پس از آن نیز در این کشور توسعه یافته است سال

رسد یکی از دالیل این امر، شیوع زیاد این بیماری نظر می]. به۳۹[
مطابق با  در کشورهای حاشیه مدیترانه و عربستان است.

در این کشور در اثر فرد  ۸۰۰۰شده، ساالنه حدود های عنوانگزارش
شوند و مصرف محصوالت آلوده و شیر آلوده درگیر این بیماری می

دیده از شیوع بروسال ترین کشورهای آسیبعربستان یکی از مهم
شدت شیوع این بیماری در عربستان به حدی است که  .است

های تشخیص طبی نیز بسیاری از کارمندان بیمارستان و آزمایشگاه
  شوند.ن میهرساله دچار آ

  

  
  در عربستان سعودی ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۰های هیستوگرام بروسال در سال )۸شکل 

  
  گیری نتیجه
دهد که از میان ایاالت متحده، اسرائیل و افزار زیکا نشان مینرم

در زمینه بیماری  هاپژوهشعربستان، عربستان بیشترین آمار 
در عربستان از های خود دارد. شیوع بروسال را در دانشگاه بروسال
 ۲۰۱۲آغاز و باالترین میزان شیوع در عربستان در سال  ۲۰۰۴سال 

بیشترین شیوع بروسال در عربستان دیده  ۱۹۹۰بوده است و در دهه 
  شده است.
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