
  مهار آزمايشگاهي/(Polio Endgame)كني فلج اطفال  برنامه نهايي ريشه

براي رسيدن به هدف ريشه . همانطور كه مستحضر هستيد ريشه كني جهاني ويروس پوليو در دستور كار سازمان جهاني بهداشت قرار دارد و رسيدن به اين هدف نزديك است

شل حاد، پوشش واكسيناسيون باال و پايش آزمايشگاهي و محيطي ويروس پوليو، مهار آزمايشگاهي ويروس پوليو نيز بسيار كني، عالوه بر شناسايي بيماران مبتال به فلج 

 و يا نمونه بالقوه آلوده به ويروس)  وحشي، واكسن و مشتق از واكسن(با اجراي مهار آزمايشگاهي، كشورها مطمئن مي شوند كه هيچ موردي از ويروس پوليو . ضروري است

،درماني و پژوهشي كشور شناسايي شده ل شده در حوزه معاونت هاي بهداشيدر هيچ آزمايشگاهي باقي نمانده و آزمايشگاههاي خاص نگهدارنده ويروس با شرايط بسيار كنتر

  . وكار مي كنند

پوليوويروسي است كه از ويروس زنده ضعيف شده  ، همانطور كه از نام آن پيداست، (Vaccine Derived Polio Virus: VDPV)پوليوويروس مشتق از واكسن 

بنابراين در سالهاي آخر ريشه كني، استفاده از واكسن زنده ضعيف شده پوليو به . موجود در واكسن ايجاد مي شود و بيماريزايي و ايجاد اپيدمي آن مانند ويروس وحشي است

  .به صفر برسد VDPVتدريج متوقف خواهد شد تا احتمال ايجاد 

را متوقف كرده اند تا از ايجاد  2همه كشورهاي جهان استفاده از واكسن زنده ضعيف شده تايپ   2016ريشه كن شده و از آوريل  1999در سال   2يو ويروس وحشي تايپ پول 

VDPV   زمايشگاهي بدون اطالع وزارت بهداشت كشور نيز در سطح جهان در حال اجرا است و بر اين اساس، هيچ آ  2مهار آزمايشگاهي پوليو تايپ . جلوگيري شود 2تايپ

همچنين كار و تحقيقات . دنرا ندار...)، نظير نمونه هاي مدفوع، گلو،ترشحات تنفسي، نمونه هاي فاضالب( و يانمونه هاي بالقوه آلوده  2خود اجازه نگهداري پوليوويروس تايپ 

  . ا ممنوع استو يا با استفاده از اين ويروس اكيد 2برروي پوليو ويروس تايپ 

هداشت كليه كشورهاي جهان از آنجا كه به ريشه كني جهاني ويروس پوليو نزديك مي شويم، توقف تدريجي استفاده از واكسن زنده ضعيف شده پوليو در دستور كار وزارت ب

كار و تحقيقات برروي پوليو ويروس گسترش يافته و تمامي سه  بر اين اساس ممنوعيت انجام. استقرار دارد و مهار آزمايشگاهي هر سه تايپ ويروس بطور جدي در جريان 

معاون محترم  بهبهداشتمعاونمحترم  12/10/95مورخ  300/17890د شماره ابالغپيرو ( از اين رو در جهت مهار آزمايشگاهي ويروس پوليو،. تايپ ويروس را در بر مي گيرد

، )وحشي، واكسن، مشتق از واكسن(با استفاده از ويروس پوليو / انتشار مقاالت علمي پژوهشي مربوط به تحقيقات بررويهر گونه تحقيقات و يا  انجام) پيوست نامهپژوهشي 

 .  اكيدا ممنوع است ي واگير ژنوم يا قطعه اي از ژنوم و پروتئينهاي ويروس پوليو، بدون هماهنگي با مركز مديريت بيماريها

آزمايشگاههاي تشخيص طبي در مراكز بهداشتي و درماني ، ويروس شناسي و يا مراكز تحقيقاتي ممكن است نمونه بالقوه آلوده به ويروس با توجه به اينكه برخي از 

مقاصد  تشخيصي يا روس را با  پوليوي وحشي را در آرشيو خود نگهداري كنند و يا آزمايشهاي مربوط بهويروس پوليو و سايرانتروويروسها، رينوويروس، نوروويروس و روتاوي

 آلودهبهويروسپوليويوحشيو يا) نگهداري نمونه ها به هر دليل(ده آلو بالقوهوضعيتذخيرهسازينمونههاي تحقيقاتي انجام دهند، الزم است اطالعات جامعي در خصوص

از آزمايشگاههاي ) ي از موارد شناخته شده يا مشكوك به پوليوبافت هاي فيكس نشده بدست آمده از اتوپسي يا بيوپسشاملنمونههايمدفوع،گلو،خون،فاضالب،مايعمغزينخاعي،(

  .خواهشمند است با تكميل دقيق و صحيح  سئواالت ذيل ما را در اين امر مهم ياري فرماييد. كشور جمع آوري گردد
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