
 
 

 دچار بحران کرده، اشاره شده است:را  ایدن کمیو  ستیها که در قرن ب روسیو نیکشنده تر مورد از 5به  این مقالهدر 

 (کیابوال )تب هموراژ روسیاز و ی. ابوال: ناش1

سیویک بیماری ( EVDابوال ) یماریب ست که باعث تب، درد بدن یرو شنده ا سهال و گاهنادر اما ک در  یزیخونر ی، ا

 شود. یخارج از بدن م یاداخل 

نام  روسیو نیاتفاق افتاد. اکنگو در  سپسدر سودان و  آن وعیش نیشد. اول داریپد قایدر آفر 1976بار در سال  نیاول

 .ردیگ یخود را از رودخانه ابوال م

ساس ستند. ابوال از طر روسیو یعیطب زبانیمی میوه خوار ، خفاش هاWHO اعالم برا با خون،  کیتماس نزد قیابوال ه

 یانسان تیوارد جمع ها مونیم و هاها، خفاش لی، گورآلوده مانند شامپانزه ها واناتیحبدن  عاتیما ای، اندامها ترشحات

 شود. یم

ستق قیاز طر ابوال ست  قی)از طر میتماس م شاها ای زخمیپو شحاتیمخاط یغ  عاتیما ریسا ای، اندامها ( با خون، تر

 ویروس نیز موجب گسترش بیماری میشود.آلوده به سطوح  تمام و ابدی یبدن افراد آلوده گسترش م

 (کیماربورگ )تب هموراژ روسیو. 2

ماربورگ  یآن شهرها وعی. محل ش، شناسایی شدابوال است هیشب اریبس که ماربورگ روسی، و1960بار در دهه  نیاول

 بود.  آلمان و فرانکفورت

 نفر را گرفت. 227جان ، از این بیماریمورد گزارش شده  252، از  2004در سال ماربورگ  روسیو

، و انستتتان ها، مانند خون، بزاق، استتتتفرا  واناتیحبدن  آلوده عاتیبا ما میتماس مستتتتقاز طریق  روسیو نیا انتقال

 .ردیگ یصورت م روسیآلوده به و اءی، ادرار و مدفوع و تماس با اشیقطرات تنفس

 .رخ دهد یچند هفته پس از بهبودتا ممکن است نیز  یمن عیما قیانتقال از طر

 H1N1 روسیاز و ی: ناشیخوک ی. آنفوالنزا3

WHO روسیو یخود را برا یالملل نیب یبهداشت عموم تیفور نینخست H1N1 اعالم کرد.  2009 لیدر آور 

 



 
 

Sciاز  یگزارشتت طبق ence Dai l y به این جهان در آن زمان(  تیستتوم جمع کی باًینفر )تقر ونیلیم 500، حدود

 .زده شده است نیتخم ونیلیم 50در حدود ناشی از آن ریمرگ و م، و آلوده شده اندویروس 

شاهده  صورت م ست و در  صلی ا شبیه آنفلونزای ف شعالئم آن  شکل در تنفس و نفس ک سر دنیم  ای یآب، عیتند و 

ستر ست یخاک صرف ما لیتما، شدن رنگ پو ستفرا  مکرر و حاد، کم عاتیبه م باید فورا به مراکز  یخواب آلودگو ا

 درمانی مراجعه کرد.

شود اما آنها  ریتکثتواند در خوک ها  یمشده و در خوک ها  یریهمه گ جادی، باعث اروسیو نیکه ا افتندیمحققان در

 .نمی کشدرا 

4 .SARSکرونا ویروساز  ی: ناش SARS 

مورد در  نیشد. اول شناسایی 2002، در نوامبر  SARS کرونا ویروساز  ی( ، ناشSARS) یتنفس دیشدو حاد  یماریب

 .افتیکشور گسترش  37چند هفته به  یطدر گزارش شد و  نیچ

 دییتا نناشی از آ ریمورد مرگ و م 774، که گزارش شده است SARSمورد  8،096، 2003 جوالی، از WHOآمار  طبق

 .رخ داده( 299( و هنگ کنگ )349) نیآنها در چ شتریشده ، ب

 .دیولگرد منتقل شد و بعد هم به انسان رس یهاسارس اول در خفاش شروع شد و بعد به گربه روسیو

ستگ هیشبسارس  هیاول عالئم ست )تب، خ س ،یآنفلوآنزا ا سپس عالئم تنف سرفه و گلودرد(   یمانند تنگ یبدن درد، 

شوار شد ینفس و د سرما میبا عال یماری. در واقع بشودیم دیتنفس ت ضالت و  38تب  ،یخوردگشبه  درجه، درد ع

 . ابدییسرفه خشک آغاز شده و توسعه م

 H5N1 روسیاز و ی: ناشپرندگان یآنفوالنزا -5

 زنده در هنگ کنگ گزارش شده است. واناتیو ح وریدر ط H5N1 ویروس وعی، ش1997در سال 

سندرم روسیو س فیخف یبدون عالمت تا آلودگ یهایاز آلودگ یمتعدد یهاآنفلوآنزا  ستگاه تنف و کاهش  یفوقان ید

 یهاشدن قسمت اهیس ت،ینوزیاشک، س زشی، رنهیخس خس س ،یبا عالئم تنفس افتهی گسترش یماریتخم، و ب دیتول

صورت، ژول ش،یبدون پر مانند تاج و ر سر و  سهال، و بروز درگ ا،پره یدگیتورم  صب ستمیس یریا همراه با مرگ  یع

 کیروز در  3چند ساعت تا  نیمتفاوت و ب یماریدر اشکال مختلف ب ی. دوره نهفتگکندیم جادیرا در پرندگان ا عیسر

تا  کیپرنده و در  له  به م نیروز استتتت. طول ا 14گ نه پرنده، قدرت  ،یروستتتیو یآلودگ زانیدوره  راه عفونت، گو



 
 

 وریآنفلوآنزا فوق حاد در ط یماریدارد. ب یبستتتتگ اکیمانند گرد و غبار و آمون یطیو عوامل مح روسیو ییزایماریب

 روز دارد. 7تا  3 نیکوتاه ب یاو دوره یناگهان یگذار و مادر شروعتخم

سان به ا سال  نیاول روسیو نیابتالى ان سا 1997بار در  شنا نفر را  18در هنگ کنگ  روسیشد. و ىیدر هنگ کنگ 

شت. 6مبتال کرد و  سال  روسیو نیا نفر را ک شورهاآن مورد  نیدوباره ظهور کرد که چند 2003در  س یدر ک  ییایآ

 بود. یو کره جنوب نیمانند چ

شدن  ی کهدیمرموز جد روسیوو اکنون  ساهزاران نفر ابتالی و  نینفر در چ هزاران باعث کشته  شده ک ریدر  شورها 

 _ COVID19 کرونا ویروس جدید یا_ ، است

را آلوده کند.  انستتانتواند  یم روسیو نا، هفت نوع کورو(CDC)ها یماریاز ب یریشتتگیبراستتاس اعالم مرکز کنترل و پ

شد روسیو و Covid-19انواع  س دیسندرم  س  SARS-CoVحاد  یتنف سندرم تنف ( MERS-CoV) انهیخاورم یو 

 ان را به کام مرگ ببرند.نسمیتوانند ا

ساما عالئم کرونا ویروس جدید س یها یماریب رینند  سرفه ، گلودردینیب زشیاز جمله آبر یفیعالئم خف شامل یتنف  ،

شود. ا شد یبرخ یبراعالئم  نیو تب  ست و م دتریاز افراد  س ای هیتواند منجر به ذات الر یا شکالت تنف شود. به  یم

 یها یماریو ب ابتی)مانند د سابقه بیماریهای زمینه ایمسن و افراد با  افرادتواند کشنده باشد.  یم یماریب نی، اندرت

 باشند. رتریپذ بیآس قرار دارند و میتوانند روسیبا و دیشد یماریدر معرض ابتال به ب( یقلب

 یبرا دیباه ، افراد آلودحال نی. با ابه دست نیامده روسیو اینمعالجه  ای یریشگیپ یبرا یخاص یدارو چی، هتا به امروز

 نهیبه یتیحما درمانهایاز  دیبا دیشد یماری، و افراد مبتال به بنجام دهندالزم را ا یو درمان عالئم مراقبت ها نیتسک

 کنند.  ستفادها

 اعالم کرد. PHEIC ای " یاورژانس بهداشت عموم"را  روسیو ناکورو یماریب وعیش WHO، هیژانو 30در 

 با انجام روشهای پیشگیری مناسب میتوان از ابتال و گسترش این وروس جلوگیری کرد. این روشها عبارتند از:

 شستشوی مرتب دستها با آب و صابون و ژل ضدعفونی کننده 

 گرفتن جلوی دهان و بینی در هنگام عطسه یا سرفه 

 به بیماری پرهیز از تماس نزدیک با افراد مشکوک 

  پختن کامل گوشت و تخم مر 

 



 
 

           http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                 
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