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  مقاله علمی

بیماری های تب دار حاد یک چالش مهم در پزشکی داخلی هستند. 
بیماری خونریزی دهنده حاد عارضه مهمی است که با تب و خونریزی 

حاد همراه است. این بیماری در بسیاری از کشورهای دنیا دیده شده و 
در کشورهای در روند پیشرفت مناطق گرمسیری با انسیدانس باالیی 

اتفاق می افتد. در نتیجه پیشرفت علم زیست پزشکی، عوامل تازه تری 
به عنوان مسبب این بیماری دانسته اند. عفونت ویروسی یک عامل 

شایع مهم است. در این میان، عفونت با ویروس تب دانگ، به خوبی 
شناخته شده است که توسط یک نوع آربوویروس به نام ویروس دانگ 

ایجاد می شود. بااین حال ویروس های جدیدی مورد شناسایی قرار 
گرفته اند، که عامل ایجاد تب هموراژیک است. این بیماری ها همواره 

در ردیف بیماری های ویروسی نوظهور قرار می گیرند، زیرا می توانند در 
بهداشت جامعه مشکل آفرین باشند. درواقع این ویروس های جدید در 
دنیای ما وجود دارند و فقط ما نمی توانیم آن ها را تشخیص دهیم. برای 

اطمینان می گوییم که آن ویروس های پاتوژن می توانند بیماری های 
شدید و جدی ایجاد نمایند که تابه حال مورد شناسایی قرار نگرفته اند. 
تشخیص ویروس های جدید که می توانند بیماری تب دار هموراژیک 

ایجاد نمایند کار مشکلی است، عالوه بر این، این بیماری ها می توانند 
عالمگیر شوند و مستلزم پایش و مراقبت ویژه هستند.

معرفی تعدادی از بیماری های ناشی از ویروس های نوظهور 
Oropouche fever -1

در  که  است  شده  شناخته  بیماری  یک  اوروپوچ  تب 
دو  گزارش های  طبق  است.  شده  دیده  شمالی  آمریکای 
تظاهرات   R´ıos Ruiz و   AlvarezFalconi نام های  به  محقق 
و  مفاصل  درد  سردرد،  درجه،   38 باالی  تب  شامل  بالینی 
عضالت، ورم ملتحمه، تهوع، استفراغ و اسهال و در تعدادی 
لثه و واژن بودند. اسناد  بینی،  از  از موارد خونریزی شدید 
Iq� مجدید نشان می دهد که این بیماری ناشی از ویروسی بنا
  Oropoucheبوده که موتاسیون یافته  از ویروس uitos virus

است. ویروس Iquitos در خانواده بونیاویروس ها طبقه بندی 
است.  شده  گزارش  پرو  کشور  از  بار  نخستین  و  می شود 
شود.  مشاهده  ویروس  این  در  می تواند  ژنتیکی  بازآرایی 
اوروپوچ  ویروس   L و   S قطعات  دارای   Iquitos ویروس 

 Simbu بنام  جدید  ویروسی  سروگروپ  یک   M قطعه  و 
از کشورها  بسیاری  در  ویروس  این  در حال حاضر   است. 
به خصوص در کشور پرو و برزیل دیده می شود. این ویروس 
بنابراین  شود،  مشاهده  دانگ  تب  بومی  مناطق  در  می تواند 
امکان  اشتباه در تشخیص بیماری  وجود دارد. انتقال آن از 
طریق حشرات صورت می گیرد. افزایش  جمعیت پشه های 
گزنده  افزایش شیوع  ویروس را موجب می شود. عالوه بر 
Iquitos virus، ویروس جدید دیگری بنام Itaya نیز اخیراً از 

مناطق بومی Iquitos virus گزارش شده است. این ویروس 
است.  ژنتیکی  بازآرایی  سابقه  با  بونیاویروس  نوع  یک  نیز 
اینکه این ویروس جدید می تواند عامل تب هموراژیک حاد 

باشد یا نه، نیازمند مطالعات بیشتر در آینده است.
Ilesha shake -2

یک بیماری تب دار حاد همراه با اریتما است. این بیماری 
در  حاضر  حال  در  و  شده  دیده  ماداگاسکار  در  بار  اولین 
آفریقا وجود دارد. ابه تازگی توانسته اند این ویروس پاتوژن 
 Bunyaviridae از خانواده   Orthobunyavirus را در جنس 
شناسایی نمایند که Ilesha virus نامیده می شود. این بیماری 
باعث  می تواند  مضافًا  که  است  تب هموراژیک حاد  نوعی 
در  می تواند  ویروس  این  گردد.  هم  مننگوآنسفالیت  ایجاد 

میزبان مخزن حیوانی یافت شود.
ژنتیکی  تبادل  می تواند،  ویروس  این  ژنتیکی  نظر  از 
باالیی باBunyamwera virus  و Ngari virus داشته باشد، 
دارد.  آفریقا وجود  در شرق  که  است  که ویروس جدیدی 
محققان با تمرکز مطالعات بر Ngari virus دریافتند که این 
ویروس نتیجه بازآرایی ژنتیکی بین Bunyamwera virus و 
 Ngari virus است.   Batai virus از  M مشـــتق شده  قطعه 
می تواند عامل تب هموراژیک باشد. این ویروس اولین بار 
در انسان ها در کشور سنگال دیده شده و ناقل آن که نوعی 

پشه است مورد شناسایی قرار گرفته است.
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3- تب شدید با سندرم ترومبوسیتوپنیک
 یک بیماری جدید اورژانسی است که در شرق آفریقا دیده 
شده است. علیرغم ترومبوسیتوپنی شدید و مرگ ومیر بسیار 
باال این بیماری بدون عوارض خونریزی است. ترومبوسیتوپنی 
معموال با عالیمی مثل کبودشدگی ، خون مردگی، خونریزی  
یا طوالنی ،  قاعدگی های  شدید  در دهان ، خون دماغ شدن، 
می کند.  بروز  و...  بی حالی  و  ادرار، ضعف  در  وجود خون  
این عارضه در موارد حاد، بخصوص  در کودکان  طی  البته 
چند ماه بهبود می یابد، اما در موارد مزمن ، درمان صد در صد 
نیست و حتی احتمال عود مجدد وجود دارد. در این میان 
عوارضی مثل سکته  مغزی، خونریزی  شدید و اثرات جانبی  

دارو درمانی  ترومبوسیتوپنی را هم نباید نادیده گرفت.
Zika 4- عفونت ناشی از ویروس

است  جدید  اورژانسی  و  مهم  حاد  تب دار  بیماری  یک 
تظاهرات  می باشد.  فالویویروس  نوع  یک  آن  ویروس  و 
تب  به  شبیه  بسیار   Zika ویروس  از  ناشی  عفونت  بالینی 
دانگ است، بنابراین اشتباه در تشخیص بیماری مکرراً روی 
می تواند  دانگ  تب   IgM سنجش  ساده  آزمایش  می دهد. 
منجر به بروز نتایج مثبت کاذب شود. این عفونت ویروسی 
و  می شود  دیده  آسیا  قاره  شمال  کشورهای  از  تعدادی  در 
اخیرا به  کشورهای غربی هم منتقل شده است. ین ویروس 
می تواند از طریق انتقال جنینی نیز منتقل شود. مادر آلوده 
به این ویروس می تواند ویروس را به کودک خود از طریق 
جفت یا در هنگام زایمان منتقل نماید. برخی از عالئم بارز 
ملتحمه  ورم  جلدی،  بثورات  تب،  از  عبارتند  بیماری  این 
)چشم قرمز( و درد مفاصل سردرد، استفراغ، درد عضالنی و 
درد پشت چشم..بیماری ناشی از ZIKVاغلب خفیف بوده و 
عالئم، تنها برای چند روز تا حدود یک هفته باقی می مانند. 
بیماران به ندرت نیاز به بستری در بیمارستان دارند. تا این  
لحظه، هیچ درمان اختصاصی برای ویروس Zikaدر دسترس 
نمی باشد.به بیماران اغلب توصیه می شود به مقدار زیادی 
شدن  دهیدراته  از  جلوگیری  برای  باشند،  داشته  استراحت 
تب  و  درد  ضد  داروهای  و  بنوشند  مایعات  منظم  طور  به 
مبتال  نمایند.نوزادان  استامینوفن مصرف  پاراستامول و  مانند 
به این عفونت با میکروسفالی )سر غیرعادی کوچک( متولد 
می شوند، که می تواند به مشکالت شدید در رشد و مرگ 

زودرس نوزاد منجر شود.
Dengue type 5 infection -5

تب دانگ یک عفونت جدید نیست. این ویروس به خوبی 
گرفته  قرار  شناسایی  مورد  هموراژیک  تب  عامل  به عنوان 

است، یک بیماری ویروسی است که به آن تب دنگ، تب 
دانگ و تب استخوان شکن هم گفته اند. این بیماری از طریق 
پشه ای به نام آئدس به انسان منتقل می شود. این پشه که به 
ببر آسیایی مشهور شده است در مناطق استوایی جهان به ویژه 
آسیای جنوب شرقی از جمله مالزی وجود دارد. این بیماری 
زیادی  انسانی  تلفات  و  یافته است  زیادی  گسترش  اخیراً 
بیماری سردرد، کمردرد و  این  برجای گذاشته است. عالئم 
پشت درد، تب معموالً شدید و در برخی موارد خارش و 
جوش در قسمت های مختلف بدن است. بیمار بایستی فوراً 
در بیمارستان مداوا شود در غیر این صورت امکان مرگ زیاد 
است. نگرانی قابل توجهی در مورد ویروس جدید نوظهور  
در چند  این ویروس  دارد.  دانگ وجود   5 نام سروتیپ  به 
سال اخیر شناسایی شده است. این سروتیپ ویروسی اولین 
بار در کشور مالزی در چرخه انتقال جنگلی دیده شده است. 
ویروس  از  واریانتی  ویروس  این  که  دارند  عقیده  محققان 
که  شدند  متوجه  همکاران  و   Mustafa است.  تیپ4  دانگ 
نوترکیبی  از  ناشی  می تواند  جدید  سروتیپ  ظهور  علت 
این  در  باشد.  ژنتیکی  گذرگاه  و  طبیعی  انتخاب  ژنتیکی، 
بیماری تظاهرات بالینی تب دانگ معمولی مثل تب و عالئم 
واحتقان  آتیپیک  لمفوسیتوز  ترومبوسیتوپنی،  شامل  سه گانه 

خون می تواند اتفاق بیفتد.
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