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تب دانگ یا تب استخوانشکن یک بیماري آربوویروسی قدیمی
منتقله بهوسیله پشهها است .این بیماري از سالیان گذشته در
امریکاي جنوبی و آسیاي جنوب شرقی انتشار دارد و در برخی
فصول ،اپیدمیهاي محدودي از آن در این مناطق رخ میدهد .در
طی سالهاي اخیر اپیدمیهاي شدیدي از تب دانگ در مناطق
مذکور دیده میشود و حتی دامنه انتشار آن در سایر نقاط جهان نیز
گسترده شده است .بطوریکه امروزه تب دانگ در برخی از مناطق
جغرافیایی جهان بهعنوان یک بیماري بازپدید و یا نوپدید قلمداد
میشود که احتمالاً در سالهاي آینده بسیاري از کشورهاي دنیا را
فرا خواهد گرفت .بعضی از کارشناسان بهداشتی ایران نیز
اعتقاددارند که سونامی اپیدمیهاي تب دانگ در چند سال آینده به
ایران هم خواهد رسید .با توجه به اهمیتی که بیماري تب دانگ
دارد ،در این نوشته سعی بر آن است که از دیدگاه علمی این موضوع
موردبررسی قرار گیرد.
ویروس دانگ یک  RNAویروس از جنس فلاويویروس
( )Flavivirusاست که بر اساس خواص آنتیژنیسیته داراي چهار
سروتایپ ( )DENV1-4نزدیک به هم میباشد .بسته به آلودگی
به سروتایپهاي  8تا  ،1از ابتلا بدون علامت و یا خفیف در حد یک
آنفلوآنزاي ساده تا علائم شدید و خونریزي دهنده و منجر به شوک
و مرگ بهویژه در کودکان مشاهده میشود .دوره کمون این بیماري
 9-81روز است و ابتلا به یکی از این ویروسها ،فقط در مقابل آن
سروتایپ ایمنی میدهد .درمان رایج و اختصاصی براي تب دانگ
وجود ندارد و اغلب درمانها ،نگهدارنده و حمایتی بوده و در جهت
تسکین علائم بیماري هستند [ .]8تا کنون این بیماري واکسن
نداشت ،ولی بهتازگی واکسن زنده نوترکیب با نام دنگ واکسیا
( )Dengvaxia CYD-TDVبهصورت پلی والان (تتراوالان) بر
علیه  1سروتایپ ویروس دانگ ساخته شده و در اوایل سال 6680
در کشور مکزیک به ثبت رسیده است .اولین مورد از واکسن آماده
شده نیز در فروردین ماه سال جاري در کشور فیلیپین مورد استفاده
قرار گرفته است [.]6
تب دانگ در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري آسیا ،برخی از
کشورهاي حوزه مرکزي آفریقا ،آمریکاي جنوبی ،مرکزي و

کشورهاي حوزه دریاي کارائیب انتشار دارد .این بیماري در حال
حاضر در  866کشور جهان اندمیک است و سالانه  16-866میلیون
مورد آلودگی به این ویروس تخمین زده میشود .همچنین %16
مردم جهان در  861کشور در مناطق در معرض خطر تب دانگ
زندگی میکنند که ممکن است در آینده افزایش یابد [.]9 ،6
پاندمی تب دانگ در جهان و نوپدیدي آن در برخی از کشورهاي
آسیایی و منطقه خلیج فارس این سؤال را مطرح کرده است که آیا
ایران نیز در معرض شیوع تب دانگ قرار دارد؟
تب دانگ امروزه مهمترین بیماري آربوویروسی بازپدید است؛ زیرا
در طی  16سال گذشته میزان بروز سالیانه آن  96برابر شده است.
اپیدمیهاي متعددي از آن در آسیا از جمله چین ،پاکستان و تایوان
و مالزي و نیز در آمریکاي جنوبی شامل برزیل و مکزیک به ثبت
رسیده است [ .]9 ،6علاوه بر این دامنه و قلمرو انتشار این بیماري
به مناطق جغرافیایی همجوار نیز گسترده شده و یا حتی در مناطق
جدید نیز مشاهده شده است .گسترش و شیوع این بیماري به
کشورهاي ژاپن ،یمن و حتی مشاهده مواردي در عربستان [،]1 ،6
زنگ خطر را براي انتشار تب دانگ به کشورهاي حاشیه جنوبی
خلیج فارس و حتی جنوب ایران و برخی کشورهاي خاورمیانه به
صدا درآورده است .البته موارد مشکوک به تب دانگ در سالهاي
بسیار دور از ایران گزارش شده است [ ]1و همچنین در زمان جنگ
تحمیلی عراق علیه ایران نیز مواردي از تبهاي مشکوک و با
علایمی شبیه تب دانگ در بین رزمندگان ایران گزارش گردید ولی
هیچگاه به تأیید قطعی نرسید [ .]0لازم به ذکر است که تب نیل
غربی و ویروس سیندبیس تنها آربویروسهایی هستند که انتقال
قطعی آنها بهوسیله پشهها در ایران تأیید شده است و همچنین
سازمان بهداشت جهانی احتمال انتقال و شیوع دو آربوویروس
انسفالیت ژاپنی و تب دره ریفت را با توجه به انتشار ناقلین آنها در
ایران مورد توجه و تأکید قرار داده است [.]1
پشههاي جنس آئدس از خانواده کولیسیده ناقلین اصلی
سروتایپهاي مختلف ویروس دانگ هستند .پشههاي آئدس با دارا
بودن نوارها و لکههاي تیره و سفید بر روي بدن و پاهاي خود و
خونخواري در موقع روز (بهویژه اوایل صبح و موقع عصر قبل از
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غروب آفتاب) از سایر پشههاي ناقل قابل تمایز هستند [ .]6طبق
آخرین چک لیست ارائه شده 01 ،گونه از پشههاي کولیسیده در
ایران وجود دارد که  86گونه آن از قبیله آئدینی ( )Aediniاز دو
جنس آئدس ( 6گونه) و اوکلراتاتوس ( 1گونه) میباشد که البته در
برخی مواقع همه آنها را در جنس آئدس طبقه بندي میکنند [.]1
مطالعات انجام گرفته در زمینه تنوع گونههاي پشههاي کولیسیده
در جزایر ایران در خلیج فارس ،انتشار پشه اوکلراتاتوس کاسپیوس
( )Ochlerotatus caspiusو آئدس ویتاتوس را که ظرفیت و
توانایی خوبی در نگهداري و انتقال برخی از فلاویویروسها دارند در
سواحل ایران در جنوب و نیز جزایر قشم و ابوموسی نشان داده
است [ .]7گونههاي مذکور در بسیاري از نواحی دیگر حتی تا منطقه
آذربایجان ایران هم انتشار دارند [.]1
ناقل اصلی تب دانگ در دنیا ،گونه آئدس اژیپتی ( Aedes
 )aegyptiاست ولی در منطقه آسیاي جنوب شرقی ،آئدس
آلبوپیکتوس ( )Ae.albopictusناقل این بیماري میباشد.
همچنین آئدس اسکوتلاریس ( )Ae. scutellarisنیز ممکن است
در جزایر اقیانوس آرام ناقل باشد .مخزن حیوانی براي این ویروس
شناخته نشده است ولی در مالزي آئدس نیواوس ()Ae. neveus
ویروس را بین میمونها انتقال میدهد [ .]8گزارشات محدود در
خصوص مشاهده آئدس اژیپتی در ایران در مناطق خوزستان و
بوشهر مربوط به سالهاي قدیم میباشد و از  01سال پیش تا کنون
گزارش نشده است [ .]1گزارش چاپ نشدهاي هم از صید آئدس
آلبوپیکتوس در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد .لذا در حال
حاضر گونههاي آئدس موجود در ایران شامل آئدس ویتاتوس
( )Ae.vittatusو آئدس وگسانس ( )Ae.vexansهستند که
میتوانند ناقل برخی از فلاویویروسها باشند [.]1 ،8
افزایش دماي کره زمین و تغییرات اقلیمی و الگوهاي بارندگی و
نیز گسترش شهرنشینی در اغلب نقاط دنیا همه بر دامنه انتشار
جغرافیایی پشههاي آئدس تأثیرگذار بوده است و باعث گسترش به
مناطق جدید شده است؛ زیرا این تغییرات باعث افزایش مکانهاي
تخم ریزي و زیستگاههاي لاروي پشههاي آئدس شده است .با
افزایش وفور ناقلین در محیطهاي زیست انسانی در جوامع پرتراکم
شهري و با افزایش مواجههها و گزشهاي این پشهها ،بیماري تب
دانگ در بسیاري از مناطق اندمیک و یا خاموش بهصورت اپیدمی
درآمده است و به حالت پاندمی بازپدید تبدیل شده است [ .]6شیوع
تب دانگ در سالهاي  6681و  6681در شهر گوانژو چین ،تایوان
هند و پاکستان [ ]1 ،9و اپیدمی نوپدید آن در شهر توکیو ژاپن
(وارده توسط ورزشکاران از بازيهاي آسیایی گوانژو چین) که در
 76سال گذشته بیسابقه بوده است [ ،]6همگی نشان از تغییرات و
بزرگتر شدن گستره انتشار جغرافیایی و تغییر سیماي
اپیدمیولوژیک بیماري و اکولوژي ناقلین آن است .سیل و سونامی
نیز با افزایش زیستگاههاي لاروي پشههاي آئدس از عوامل انتشار
دهنده ناقلین و بیماري تب دانگ هستند .به نظر میرسد سیلهاي

سالهاي اخیر در پاکستان از عوامل مهم اپیدمی شدن تب دانگ
در این کشور باشد [ .]9ناقلین اصلی تب دانگ ،آئدس اژیپتی و
آئدس آلبوپیکتوس حتی در کشور ایتالیا و برخی کشورهاي جنوب
اروپا نیز دیده شده است و پیش بینی میشود که احتمالاً در آینده
به مناطق شرق و مرکز اروپا نیز گسترش یابد .بر طبق این پیش
بینیها ،منطقه خاورمیانه از جمله ایران نیز در آینده در دامنه انتشار
جغرافیایی این ناقلین قرار خواهد گرفت [.]3
کشور ایران از دو سمت جغرافیایی در معرض بیماري تب دانگ
قرار دارد .از سمت پاکستان و انتشار زمینی بیماري و ناقلین آن به
استان سیستان و بلوچستان و همچنین از سمت جنوب و خلیج
فارس و دریاي عمان ،خطر آلودگی جزایر و نوار ساحلی ایران وجود
دارد؛ زیرا این منطقه از ایران و نوار ساحلی آن از لحاظ جغرافیاي
جانوري (زئوجغرافیایی) مانند مناطق جنوب آسیا و هند و پاکستان
در تقسیم بندي ناحیه شرقی (اورینتال) قرار میگیرد و از نظر شرایط
آب و هوایی و اقلیمی نیز جزء مناطق نیمه گرمسیري محسوب
میشود و ویژگیهاي اقلیمی آن از سایر مناطق ایران که در ناحیه
زئوجغرافیایی پاله آرکتیک واقع شده است ،متفاوت میباشد .لذا از
لحاظ تئوري و استدلال علمی ،احتمال انتشار ناقلین اصلی ویروس
دانگ مانند آئدس اژیپتی و آئدس آلبوپیکتوس از نواحی یاد شده به
مناطق اورینتال ایران و شرایط اولیه تأسیس جمعیت این گونهها
همواره وجود دارد .نواحی زئوجغرافیایی پاله آرکتیک از شانس
کمتري براي انتشار جمعیت آئدس برخوردار است مگر آنکه شرایط
اقلیمی و زیستی آنها بهطور پایدار به نفع جمعیتهاي پشههاي
آئدس تغییر یابد.
در حال حاضر هیچ موردي از انتقال تب دانگ در ایران به ثبت
نرسیده است و موارد گزارش شده از این بیماري نیز همگی
مسافرتی و وارداتی از مرز پاکستان بوده است .اگر چه هشدارهاي
برخی از کارشناسان بهداشت و درمان کشور در خصوص رسیدن
سونامی پاندمی تب دانگ در سالهاي اخیر به ایران حکایت دارد
و در نقشههاي پیش بینی شده ،ایران نیز تحت پوشش انتشار دو
گونه آئدس ناقل دانگ ترسیم شده است ،ولی در حال حاضر علائم
اپیدمیولوژیک و شاخصههاي حشره شناسی شواهد و مدارک قابل
قبول و مهمی را مبنی بر احتمال برقراري چرخه انتقال ویروس
دانگ در جزایر و سواحل ایران و حتی مناطق جنوب شرقی حداقل
در آینده نزدیک نشان نمیدهند؛ زیرا تا زمانی که جمعیت گونههاي
اصلی آئدسهاي ناقل در ایران تأسیس نشود و از فراوانی کافی
برخوردار نگردد ،بعید به نظر میرسد که بهزودي ایران نیز در نقشه
پاندمی جهانی تب دانگ وارد شود .در بدبینانهترین حالت چنانچه
زمانی شرایط تکثیر و رشد و انتشار جمعیت آئدسهاي ناقل در
جنوب ایران فراهم شود ،با توجه به شیوع تب دانگ در برخی
کشورهاي منطقه از جمله پاکستان و یمن ،احتمال شیوع این
بیماري در کشور وجود خواهد داشت.
در حال حاضر مهمترین راه مقابله با تب دانگ ،کنترل ناقلین آن
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یعنی پشههاي آئدس میباشد .در کشور چین نیز که در سالهاي
اخیر دچار اپیدمی تب دانگ شده است ،برنامه ریزيهاي جامع
دولت براي کنترل تب دانگ ،بر روي تشخیص سریع و کنترل
جمعیتهاي آئدسهاي ناقل متمرکز گردیده است.
با توجه به اهمیت راهبردي ،اقتصادي و نظامی منطقه خلیج فارس،
جزایر و سواحلی جنوبی آن ،پایش مستمر حشره شناسی و ممانعت
از تأسیس جمعیت ناقلین توصیه میشود .صید ماهانه پشههاي
آئدس و برآورد تنوع گونهها و پی گیري و پایش فراوانی فصلی
آنها در مناطق جنوبی و جنوب شرقی ایران ،بهویژه در فصول
اپیدمی آن در کشورهاي همسایه بایستی بهطور مرتب انجام گیرد
و در صورت صید گونههاي آئدس اژیپتی و آئدس آلبوپیکتوس
بایستی جمعیت آنها با حساسیت بیشتري برآورد و کنترل شود و
علاوه بر این جداسازي و تشخیص ویروس تب دانگ از این پشهها
نیز باید مورد توجه قرار گیرد .تلاش براي جداسازي ویروس دانگ
از سایر آئدسهاي موجود در منطقه نیز میتواند جز برنامههاي
پایشی احتیاطی در فصول اپیدمی تب دانگ باشد.
به نظر نمیرسد که قرنطینه خاصی براي کشتیهایی که از مناطق
آلوده مانند هند ،آسیاي جنوب شرقی ،آفریقا و نیز از سمت یمن به
سواحل ایران میآیند ،نیاز باشد؛ زیرا این کشتیها اگر هم تعدادي
از پشههاي ناقل را در مناطق ساحلی ایران وارد کنند ،این تعداد
محدود توانایی تأسیس جمعیت را در این مناطق نخواهند داشت
زیرا این روند نقل و انتقالات دریایی جدید نیست و از گذشته وجود
داشته و میتوانسته موجب انتشار پشههاي آئدس ناقل شود .البته
لازم به ذکر است که انتقال آئدس آلبوپیکتوس به سایر نقاط دنیا
در آب تجمع یافته در داخل گیاهان لاکی بومبا و لاستیکهاي
مستعمل خودروها صورت گرفته است [ .]6 ،8بنابراین بازرسی
وسایلی که امکان حمل لاروهاي این پشهها در آنها وجود دارد دور

از احتیاط نیست.
اگرچه تغییرات اکولوژیک و اقلیمی ،شرایط محیطی را براي تکثیر
زیاد و گسترش دامنه انتشار آئدسها فراهم نموده است و
پاندمیهاي اخیر را در منطقه آسیا و اقیانوسیه سبب شده است ولی
جهشها و تغییرات ژنتیکی این آربوویروسها را که ممکن است
بهصورت طبیعی و یا حتی دستکاريشده رخ دهد و منجر به ظهور
سروتایپهاي جدید شود ،نباید از نظر دور داشت .بطوریکه
زمزمههایی در مورد ظهور سروتایپ  )DENV5( 1ویروس تب
دانگ نیز به گوش میرسد .به هر حال به نظر میرسد الگوهاي
انتشار سایر آربوویروسها نیز تغییر کرده و کره زمین دچار شکل و
نقشه جدیدي از آربوویروسهاي نوپدید شده است .اپیدمی ویروس
زیکا ( )Zikaو انتشار انفجاري و ناگهانی آن در آمریکاي جنوبی،
مرکزي و منطقه حوزه دریاي کارائیب و مشاهده مواردي هم در
آسیا که احتمالاً در آینده ایران و منطقه خاورمیانه را هم تهدید
خواهد کرد [ ]86و همچنین نوپدیدي و بازپدیدي ویروسهاي
چیکونگونیا و تب نیل غربی از جمله این موارد است.
ما در شرایط احتیاط براي آربویروس دانگ برخی فلاویویروسها
دیگر هستیم .با توجه به شواهد موجود ،مسیر انتشار جغرافیایی
اپیدمیهاي احتمالی ،در مناطق مرزي شرقی و سواحل جنوبی ایران
خواهد بود که علاوه بر مردم عادي ،تراکم بالایی از نیروهاي نظامی
را در خود جاي داده است .دکترین دفاعی نظامی جمهوري اسلامی
ایران در حوزه دفاع غیرعامل ایجاب میکند که تمهیدات لازم براي
مقابله با این شرایط بحرانی احتمالی و تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی
آینده اندیشیده شود .نباید غافلگیر شویم.
از آقاي دکتر شهیاد آذري حمیدیان از دانشگاه علوم پزشکی گیلان
به جهت مشاورههاي علمی ارزشمند در زمینه پشههاي کولیسیده
ایران قدردانی میشود.
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