
 
 

با . حاد استتك که بيرتتهر به وستتي ه کنه منهشو م   تتود و دار یك بيماري خونریزي دهنده تبتب کریمه کنگو 

. این در انستتتان نيز ات اي م  ا هد آن که ویروس مخصتتتوي حيواناس استتتك موارد تك هير و همه هير وجودي

 . دارد  االیبيماري مرگ و مير ب

 :عامل بيماري

 نوع 18. بالغ بر جدا  تتتدعامو بيماري اولين بار از خون ا راد بيمار در مرح ه بروز تب و همچنين از کنه بالغ 

یا ویروس تب کریمه  CCHFکه یك  ازآنها ویروسهاي خونریزي دهنده م  کنند  ویروس در انستتتان ای اد تب

 .با د م  کنگو

 :راه انتقال

ع ونك در انسان پس از هزش کنه آلوده یا له کردن آن روي پوسك یا تماس با  ،کنه مخزن و ناقو بيماري اسك 

خطر  .ای اد م   ود البا ههاي بيمار مبه یا تماس با خون و خون و تر حاس حيوان آلوده و ، ه حيوان، الپوسك

ممكن اسك  ،. پس از آلوده  یك ن رکوتاه پس از ذبح حيوان وجود دارد یا یك دوره انهشال در ط  ذبح حيوان و

سطح جهان همه هيریهای  از بيماري  وند د درتماس با او نيز در خانواده و اجهماع آلودهسایر ا را . تا کنون در 

. ات اي ا هاده اسك ،نان بيمارسهانو کارک یا کسان  که از هوس ند و هاو نگهداري م  کنند ،اردوهاهها ،در سربازها

 بيماري نم   وند  به الخود مبه ل پرندهان در چرخه هسهرش ویروس م  توانند حامو کنه هاي آلوده با ند و

 ب ز  هر مرغ

 : دوره کمون

  روز 9و حداکثر  3حداقو 

 : م بيماريالئع

سد تعداد قابو توجه  ازا راد آلوده  ده بدون ع  سيكالتظاهراس بالين  ک. م  با ندماري م بيالئبه نظر م  ر

CCHF ك:داراي چهار مرح ه اس 

 به که بستتتهگ   نه راه ورود ویروس دارد: پس از هزش دوره کمون  روز و  1-3 الدوره کمون معمو ،ک

 .روز اسك 5-6 الاین دوره به دنبال تماس با با ك یا خون آلوده معمو روز اسك 9حداکثر 



 
 

 سك و حدود ال:  روع عمرح ه قبو از خون ریزي رد 1-7ئم ناههان  ا سردرد  دیدروز طول م  ک  . ،

حساسيك یا ترس از نور  ،درد چرم ،س ه  هردن ،هي   ،بخصوي در پرك پاها ن الدرد عض ،لرز ،تب

دون ارتباط با غذا خوردن اسه راغ ب، ممكن اسك حالك تهوع ین بيماري به  مار ميروند.از عالئم ا به نور

سهال و درد  كم و کاهش  د و الههاب م ههمه در اوایو بيماري وجودو ه ودر دا هه با د که هاه  با ا

 . همراه م   ود ا هها

ائم  استتك اما ممكن . تب دتهاجم  تا ب  ت اوت  را ت ربه کنند بيماران ممكن استتك تيييراس خ ش  و از حالك

که بعد از این  بي هدبيماري ات اي  6تا  2در حدود نيم  از بيماران در روزهاي بدون تب  سه روزه یك دورهاسك 

طول م  روز  6تا  3براي  ال. تب معمو تتده و وارد مرح ه خونریزي م   تتود تتروع تب م دداً  ،بدون تب دوره

ضایعاس نشطه اي در کام نرم و  ،پر خون  خ يف ح ق و ه و ،خونریزي صورس و هردن و ق سه سينه تورم و .کرد

 .تيييراس ق ب  عروق   امو کاهش ضربان ق ب و کاهش  رار خون م  با د .سخك  ایع اسك

 5تا  3در روز  ال: مرح ه کوتاه  استتتك که به ستتترعك ات اي م  ا هد و معموندهمرح ه خونریزي ده 

سط  ود و  بيماري  روع م  رد روز 4بطور مهو . این مرح ه  وس م  کند. هاه  بيمار در طول م  ک

سمك بدخونریزي  صوي در ق سك بخ سهان در  ،در طول خط زیر بي    بدن و االیر مخاطها و پو زیر پ

استهال  ،استه راغ خون  ،بين  ،. خونریزي از لثهرتودميای اد مح هاي تزریق و تحك  رتار  خانمها و در

. وجود خون ممكن اسك دیده  ودنيز  بزره  طحال و کبد و س تن س المرك ، و خونریزي رحم خون 

 .و پرتئين در ادرار  ایع اسك

 بهدریج بهبودي پيدا م   ،بيماران از روز دهم وقه  ضتتایعاس پوستته  کم رن  م   تتوند :نشاهك دوره

صهاي خون  و آزمایش ادرار  ،بعد از  روع بيماري 6تا  3در ه هه هاي  . اغ ب بيمارانکنند وقه   اخ

سهان مرخص م  صه.  وند طبيع   د از بيمار رخ ن  بودن آن به الطو ،نشاهك دوره بارز ویژه  یا م

 .باق  بماند براي یك ماه یا بيرهر ممكن اسك که ميبا داه ضعف همر

 :تشخيص

 .نمود جدا روز اول بيماري 8درط  را به راحه  م  توان از خون بيماران در مرح ه حاد  CCHF ویروس

جدا  ELISA را در ستترم به روش IgG وIgM اري ممكن استتك بهوان آنه  باديروز پس از  تتروع بيم 6حدود 

 .نمود



 
 

 IgM تا چهار ماه قابو اندازه هيري اسك و مثبك بودن آن دليو قطع  بودن ترخيص بيماري اسك. IgG  5را تا 

 .اندازه هيري نمود در خون بيمار سال م  توان

 .هم جهك ترخيص بكار م  رود ،که از نمونه هاي با ه  یا خون ان ام م   ودکرك ویروس 

 :پيشگيري

 پرورش  حذف کنه ناقو در مناطق روستتهای  و داموروري ک که کاري مرتتكو استتك د چون در اکثر نشاط

 .دام در کرور ما این کنه وجود دارد

 هان اقداماسمحا ظك از هزش کنه کدر محيط روستتهای  و داموروري مخصتتوصتتا در  صتتو بهار و تابستت 

 .حرره ح اظك  ردي جهك دور ماندن از هزش کنه باید رعایك هردد مثو اسه اده از مواد دور کننده

 کنه پو اندن نواح  در معرض هزش کنه و بررس  منظم لباس و پوسك از نظر وجود. 

 در صورس وجود کنه روي بدن آنرا با دسك له نكنند. 

  ساعك  24چون در . از خرید هو ك غير بهدا ه  نيز خودداري نمایندبه عموم مردم نيز توصيه هردد تا

بين ر هن ویروس م   این حالك باعث از ،وز در جستتم حيوان رم م  دهدس از کرتتهن دام استتيداول پ

سك. هردد و صنعه  باید ال ه دام دیگر قابو انهشال ني رهارهاههاي  ساعك در  24بمدس  بنابراین در ک

مام زای  ویروس ت ا دوره انهشالت درجه ستتانهيگراد نگهداري  تتود و بعد به بازار عرضتته هردد 4ي  ضتتا

 .هردد

  دقيشه از بين م  رود و 15درجه در مدس  85و در حرارس  استتكاین ویروس نستتبك به هرما حستتاس 

 .خطر انهشال از بين م  رود
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