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حادجدید  خونریزيهايویروسمروري کوتاه بر 

کارشناس پرستاري: فریده جنوبی بناب

کارشناس پرستاري:جمانه نجفی عمران

چکیده

در بسـیاري از کشـورها بخصـوص در منـاطق گرمسـیري دیـده       حاد یک مشکل مهم در پزشکی است کـه دهندهخونریزيبیماري 
عامـل شـایع آن   توانـد میعفونت ویروسی کهرسدمیو بنظر باعث ایجاد تب هموراژیک حاد شوند توانندمیعوامل زیادي .شودمی

انـد گرفتـه جدید زیادي مورد شناسایی قرار هايویروسویروسی است، با این وجود هايعفونتترینمعروفتب دانگ یکی از . باشد
جدیـدي  هـاي ویروساین مرور اختصاصی کوتاه نویسندگان در مورد در. دهنده حاد باشندزيخونریهايبیماريعامل توانندمیکه 

.باشندمیهموراژیک حاد در انسان هايتبکه عامل کنندمیبحث 

خونریزي، ویروس، بیماري:کلیديهايواژه

مقدمه-1

اسـت کـه بـا تـب و     یمهمـ ضه رعادهنده حادبیماري خونریزي. هستنددر پزشکی داخلی مهمحاد یک اختاللدارتبهايبیماري
بـا  مناطق گرمسیريدر کشورهاي در حال توسعهاین بیماري در بسیاري از کشورهاي دنیا دیده شده و .استهمراه خونریزي حاد 

شناسایی مسبب این بیماري موردعنوانبهعلم زیست پزشکی، عوامل جدیدتري پیشرفت در نتیجه.افتدمیاتفاق انسیدانس باالیی 
عفونت با ویروس تب دانگ اسـت کـه توسـط    ترینشدهشناختهدر پزشکی .نت ویروسی یک عامل شایع مهم استعفو.اندشدهواقع 

کـه عامـل ایجـاد    اندگرفتهجدیدي مورد شناسایی قرار هايویروسحالبااین. شودمییک نوع آربوویروس بنام ویروس دانگ ایجاد 
در بهداشـت  تواننـد مـی زیـرا  گیرند میقرار یاورژانسویروسیهايبیماريدر ردیف معموالًهابیمارياین . باشندمیتب هموراژیک 

براي .را تشخیص دهیمهاآنتوانیمنمیما فقط وجدید در دنیاي ما وجود دارندهايویروساین درواقعباشند،آفرینمشکلجامعه 
مورد شناسـایی قـرار   حالتابهکه شدید و جدي ایجاد نمایند هايبیماريتوانندمیپاتوژنهايویروسکه آن گوییممیمینان طا

ایـن  ،ایـن عـالوه بـر  اژیک ایجاد نمایند کار مشکلی اسـت، هموردارتببیماري توانندمیجدید که هايویروستشخیص .اندنگرفته
.باشندمیویژهعالمگیر شوند و مستلزم پایش و مراقبتتوانندمیهابیماري
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هموراژیـک حـاد در انسـان    هايتبکه عامل کنندمیجدیدي بحث هايویروسنویسندگان در مورد کوتاهدر این مرور اختصاصی 
.باشندمی

سازمشکلهايویروسمعرفی تعدادي از -2

2-1-Oropouche fever:دو هـاي گـزارش طبـق  . تب اوروپوچ یک بیماري مهم است که در آمریکاي شمالی دیده شده است
درد مفاصـل و عضـالت،   ،سـردرد درجه، 38بالینی شامل تب باالي تظاهراتR´ıos RuizوAlvarezFalconiهايبناممحقق 

دهنـد مـی جدید نشـان  اسناد.بودندشدید از بینی، لثه و واژناز موارد خونریزي تعداديو در ورم ملتحمه، تهوع، استفراغ و اسهال
ویـروس  .باشـد مـی Oropoucheاز ویـروس یافتـه اسـت کـه موتاسـیون    Iquitos virusناشی از ویروسی بنـام که این بیماري

Iquitosدر این تواندمیژنتیکی بازآرایی.که اولین بار از کشور پرو گزارش شده استشودمیبنديطبقهها در خانواده بونیاویروس
جدیـد بنـام   یویروسـ سـروگروپ  یـک  Mویروس اوروپـوچ و قطعـه   Lو Sداراي قطعات Iquitosویروس . ویروس مشاهده شود

Simbuتواندمیاین ویروس .شودمیپرو و برزیل دیده کشوردردر بسیاري از کشورها بخصوص در حال حاضر این ویروس.است
انتقال آن از طریق حشرات صورت .وجود دارداشتباه در تشخیص بیماري امکان بنابراین،تب دانگ مشاهده شوددر مناطق بومی

ویـروس جدیـد   ،Iquitos virusعـالوه بـر   . شـود موجب میویروس را شیوع افزایش گزنده  هايپشهجمعیتافزایش . گیردمی
ـ    .گزارش شده استIquitos virusاز مناطق بومی اخیراًنیز Itayaدیگري بنام  ا سـابقه این ویروس نیز یـک نـوع بونیـاویروس ب

.استنیازمند مطالعات بیشتر در آینده مل تب هموراژیک حاد باشد یا نه،عاتواندمیاینکه این ویروس جدید.استبازآرایی ژنتیکی 

2-2-Ilesha shake : شده و در حال این بیماري اولین بار در ماداگاسکار دیده.باشدمیهمراه با اریتما حاددارتبیک بیماري
Bunyaviridaeاز خـانواده  Orthobunyavirusدر جـنس این ویـروس پـاتوژن را  اندتوانستهاخیراً. حاضر در آفریقا وجود دارد

باعـث ایجـاد   توانـد مـی مضـافاً تب هموراژیک حاد است کـه  نوعیاین بیماري . شودمینامیده Ilesha virusشناسایی نمایند که 
.در میزبان مخزن حیوانی یافت شودتواندمیاین ویروس .ددگرهمفالیتسمننگوآن

داشـته باشـد کـه ویـروس     Ngari virusو Bunyamwera virusژنتیکی باالیی بـا تبادلتواندمیاز نظر ژنتیکی این ویروس 
بـازآرایی  دریافتند که این ویروس نتیجـه Ngari virusبر با تمرکز مطالعاتمحققان.جدیدي است که در شرق آفریقا وجود دارد

عامـل تـب   توانـد مـی Ngari virus. باشـد مـی Batai virusشـده از  تقمشـ Mو قطعه Bunyamwera virusژنتیکی بین 
مورد شناسایی قـرار  باشدمیناقل آن که نوعی پشه در کشور سنگال دیده شده وهاانساناین ویروس اولین بار در . هموراژیک باشد

.گرفته است

علیـرغم  . یک بیماري جدید اورژانسی است که در شرق آفریقا دیده شـده اسـت  :تب شدید با سندرم ترومبوسیتوپنیک-2-3
.استبدون عوارض خونریزياین بیماريباالبسیار ومیرمرگترومبوسیتوپنی شدید و 
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یـک نـوع فالویـویروس    آن ویروسواستحاد مهم و اورژانسی جدید دارتبیک بیماري : Zikaعفونت ناشی از ویروس -2-4
مکـرراً تشخیص بیمـاري  بنابراین اشتباه در،استبسیار شبیه به تب دانگ Zikaبالینی عفونت ناشی از ویروس تظاهرات.باشدمی

در تعدادي این عفونت ویروسی.منجر به بروز نتایج مثبت کاذب شودتواندمیدانگ تب IgMآزمایش ساده سنجش .دهدمیروي 
.هم منتقل شده استکشورهاي غربی اخیرا به و شودمیدیده آسیااز کشورهاي شمال قاره

2-5-Dengue type 5 infection: ک عامـل تـب هموراژیـ   عنوانبهخوبیبهویروس این.نیستتب دانگ یک عفونت جدید
.دانگ وجـود دارد 5در مورد ویروس جدید اورژانسی بنام سروتیپ توجهیقابلبا این وصف نگرانی شناسایی قرار گرفته است،مورد 

چرخه انتقال جنگلـی دیـده   دراین سروتیپ ویروسی اولین بار در کشور مالزي. این ویروس در چند سال اخیر شناسایی شده است
کـه و همکـاران متوجـه شـدند   Mustafa.اسـت 4دانگ تیپ ویروس واریانتی از ویروسمحققین عقیده دارند که این. شده است

در ایـن بیمـاري تظـاهرات    . ناشی از نوترکبیبی ژنتیکی، انتخاب طبیعی و گذرگاه ژنتیکی باشـد تواندمیسروتیپ جدید ظهورعلت 
.اتفاق بیفتدتواندمیخون احتقان شامل ترومبوسیتوپنی، لمفوسیتوز آتیپیک وگانهسهتب و عالئم مثلبالینی تب دانگ معمولی

گیرينتیجه-3

در تواننـد مـی جدید هايبیمارياین . اندشدهعامل اتیولوژیک تب هموراژیک حاد گزارش عنوانبهجدید بسیاري هايویروساخیراً
نقـش کارکنـان و مـراقبین    همچنـین  .اسـت هـا بیمـاري ایـن  شناسایی و تشخیص اولیه،نقش پزشکان. تمام نقاط دنیا یافت شوند

.عهده دار شودجدید را هايبیماريمقابله با راهی است که و تنظیم ریزيبرنامهبهداشتی 
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